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Кіріспе 

 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлінің Корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі – Кодекс, Мемлекеттік корпорация 

тиісінше) Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы 
шешімімен (№476/НҚ бұйрық) жаңа редакцияда бекітілді. 

Кодекстің мақсаты Корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын 

қамтамасыз ету, Мемлекеттік корпорацияның бейілділігін растау, тиісті Корпоративтік 
басқару стандарттарын ұстану болып табылады. 

Мемлекеттік корпорация осы Кодекстің ережелерін сақтауға, сәйкес келмеген 
жағдайда есепте ережелердің әрқайсысының сақталмау себептері туралы Түсіндірмені 

көрсетуге тиіс. Директорлар кеңесі жекелеген себептер бойынша осы Кодекстің жекелеген 
ережелерін сақтаудың қолданылмайтындығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды 
жасай алады.  

Мемлекеттік корпорацияның бекітілген Кодексті орындауын бақылау Директорлар 
кеңесіне жүктеледі. Корпоративтік хатшы Кодексті тиісінше сақтау мәселелері бойынша 
мониторинг жүргізеді және директорлар кеңестері мен басқармаға консультация береді, 

сондай – ақ жыл сайынғы негізде оның қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы 
есеп (бұдан әрі-Есеп) дайындайды.  

Мемлекеттік корпорация Кодексінің ережелерін сақтамау жағдайлары Мемлекеттік 
корпорацияда Корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіруге бағытталған тиісті шешімдер 

қабылдана отырып, тиісті комитеттің және Директорлар кеңесінің отырысында мұқият 
қаралуға тиіс. 

Мемлекеттік корпорация Есепті жылы Директорлар кеңесінің 20.05.2021ж. 

шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 
басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс – шаралар жоспарын 
(бұдан әрі-Жоспар) орындау бойынша жұмысты жүзеге асырды. Аталған Жоспарда 

көзделген іс-шаралар Кодекстің қағидаттарын Мемлекеттік корпорацияда іске асыруға, 
қызметті тиісінше басқаруды және бақылауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ оны табысты 
дамытуға бағытталған. 

Бекітілген Жоспарға сәйкес 36 іс – шара жоспарланған, оның 28-і орындалды, 7-і 

орындалмады, 1-і белгіленген мерзімде орындалмады. Кодекстің қағидаттарын іске асыру 
жөніндегі 2021 жылғы іс-шаралар жоспарын орындау қорытындылары бойынша бірқатар 
ішкі құжаттар әзірленді және оларға өзгерістер енгізілді, бұл 2020 жылғы есеппен 

салыстырғанда Кодекстің қағидалары мен ережелерін іске асыру көрсеткіштері бойынша 
ағымдағы есептің өзгеруіне әсер етті. 

Есеп форматы Кодекспен бірдей құрылымға және егжей-тегжейлі деңгейге ие. Есеп 

жеті бөлімнен тұратын кесте форматында ұсынылған (Кодекске ұқсас), олардың әрқайсысы 
келесі құрылымға ие: 

- Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелері; 
- сәйкестік деңгейі («сақталады» / «ішінара сақталады» / «сақталмайды» / 

«қолданылмайды»). Мемлекеттік корпорацияның Жарғының және/немесе Мемлекеттік 
корпорацияның есеп жасау кезінде қолданыстағы ішкі құжаттарының талаптарына 
және/немесе Мемлекеттік корпорацияда Корпоративтік басқарудың іс жүзінде қалыптасқан 

практикасына орай қағидаттың/ереженің негізгі (елеулі) бөлігін орындауы / орындамауы 
«сақталады» / «сақталмайды» деп түсініледі; 

- Кодекстің тиісті қағидаты мен ережесіне қатысты Мемлекеттік корпорациядағы 
ағымдағы жағдайдың сипаттамасы. 

Егжей-тегжейлі талдау Мемлекеттік корпорацияның Кодекстің қағидаттары мен 
негізгі ережелерін сақтауы/сақтамауы туралы анықтама қоса беріледі. 

Есепті дайындау келесі негізгі қадамдарды қамтыды: 
1) Мемлекеттік корпорация туралы қолда бар ақпаратты жинау. 
2) Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарын талдау; 
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3) Мемлекеттік корпорацияның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен 
әңгімелесу; 

4) Кодекстің қағидаттарын іске асыру жөніндегі 2021 жылғы іс-шаралар жоспарының 
орындалу мониторингінің қорытындыларын зерделеу және талдау; 

5) Корпоративтік хатшының және жетекшілік ететін бағыттарына жауапты 
басшылардың есеп нысанын толтыруы; 

6) есепті шоғырландыру, оны талдау және есепті диаграммаларға жіберу. 
Бұдан әрі Кодекстің әрбір жеке бөлімі бөлінісінде негізгі тұжырымдар ұсынылған. 
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Негізгі тұжырымдар 

 

Жүргізілген талдау нәтижелеріне сәйкес, іс жүзінде Мемлекеттік корпорацияда 
Кодекстің негізгі ережелерінің 87% - ы сақталады, Кодекс ережелерінің тағы 10% - ы ішінара 
сақталады (себептерін түсіндірумен және жою жөніндегі шаралармен) және қазіргі уақытта 
Ережелердің 2% - ы сақталмайды (себептерін түсіндірумен), Кодекс ережелерінің 1% - ы әлі 
қолданылмайды. 

Төменде Мемлекеттік корпорация практикасының Корпоративтік басқару кодексінің 
негізгі ережелеріне сәйкестігін пайызбен талдау (диаграмма) берілген. 
 

 

Бұдан әрі есепте қалыптасқан практиканың Кодекс қағидаттары мен ережелеріне 
сәйкестігіне егжей-тегжейлі талдау ұсынылған. 

 

I. Өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты  

 

 

 
 

Талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік 
корпорацияның I -қағидаттың ережелерін 

сақтауының ағымдағы практикасы Кодекс 
талаптарына 86%–ға сәйкес келеді, 

ережелердің жалпы саны-21. 

 

 
 
 
 
 

 
№  

р\б 

Мемлекеттік корпорацияның Кодекс талаптарына сәйкестігінің негізгі салалары 

 

1.  ҚР Әкімшілік кодексі нормативтік тұрғыдан Мемлекеттік орган ұғымын Қазақстан 

Республикасы Конституциясының, заңдары мен Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық актілерінің негізінде: жалпыға міндетті мінез-құлық ережелерін 
анықтайтын актілерді шығару; әлеуметтік маңызы бар қоғамдық қатынастарды басқару 

және реттеу; мемлекет белгілеген жалпыға міндетті мінез-құлық ережелерінің сақталуын 
бақылау функцияларын мемлекет атынан жүзеге асыратын мемлекеттік билік ұйымы 

  Бағалау 

в % 

Ережелер 

саны 

Сақталады 
 

 

 

87% 

 

211 
Ішінара 

сақталады 

 

 

 

10% 

 

23 

Сақталмаған 
 
 

 
2% 

 
4 

Қолданылмайды 
 
 

 
1% 

 
3 

86%

14%

1. Өкілеттіктердің аражігін ажырату 

қағидаты

сақталады

ішінара сақталады

сақталмаған

қолданылмайды

Кодекстің 5.1-бөлімі ережелерінің жалпы саны - 21
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ретінде бекітті. Мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделмеген функцияларды жүзеге асыруға тыйым салынады.  

Осыған байланысты 2021 жылы ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Жалғыз акционердің қызметін Мемлекеттік корпорацияның 

қызметін қамтамасыз ету және Мемлекеттік корпорация қатысатын мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыру мақсатында жүзеге асырды. 

Осылайша, «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңының 166-бабының 2-тармағына сәйкес 
ҚР заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған 

мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекеттің мүдделерін білдіретін ҚР Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі. 

2.  ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Жалғыз 

акционер ретінде ҚР заңнамасында, Мемлекеттік корпорацияның және Мемлекеттік 
корпорацияның Директорлар кеңесіндегі өкілдіктің жарғысында көзделген акционердің 

өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана Мемлекеттік корпорацияны басқаруға қатысады. 
Жалғыз акционердің «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36-бабында және 

Мемлекеттік корпорация Жарғысының 41-тармағында көзделген айрықша құзыреті 
сақталады. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында Жалғыз 

акционердің 4 өкілі бар, атап айтқанда: ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі Вице-министрі А.Н. Тұрысов, ҚР Әділет Вице-министрі                      А.Х. 

Әмірғалиев, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Вице-министрі                          Е.Д. 
Оспанов, ҚР ҚМ Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы               

Б.Х. Тәшенев 

3.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі төрағасының және Басқарма 
төрағасының рөлі мен функцияларының аражігін ажырату мынадай ішкі құжаттарда: 

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде, 
Директорлар кеңесі туралы Ережеде және Мемлекеттік корпорацияның басқарма туралы 

Ережесінде сақталады және бекітіледі. 

4.  Мемлекеттік корпорация мен Жалғыз акционер арасында ақпарат алмасу Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен электрондық құжат айналымы 
жүйесі арқылы жүзеге асырылады.  

31.12.2021 жылға Мемлекеттік корпорацияға 9737 хат келіп түсті, оның ішінде 
орындалғаны – 9737, оның ішінде мерзімі бұзылғаны – 15. 

5.  Мемлекеттік корпорация органдарының құзыреті, өкілеттігі және жауапкершілігі 

Жарғыда, Директорлар кеңесі мен Басқарма туралы ережелерде айқындалған.  
«Басқарма мүшелері арасында міндеттерді бөлу туралы» Мемлекеттік корпорация 

Басқармасы төрағасының 25.03.2021 ж. № 141 бұйрығымен Мемлекеттік корпорация 
Басқармасы мүшелерінің жауапкершілік аймақтарының аражігі ажыратылды. 

6.  Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен 
(№38 бұйрық) Корпоративтік басқару кодексі, ал Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз 

акционерінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы шешімімен (№476/НҚ бұйрық) аталған 
Кодекс жаңа редакцияда бекітілді. 

Кодекстің қағидаттары мен негізгі ережелерін іске асыру шеңберінде Директорлар 

кеңесінің 20.05.2021ж. шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) 2021 - 2022 жылдарға арналған 
Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді және 

бекітілді.  

7.  Мемлекеттік корпорацияның қызметін реттейтін және электрондық құжат айналымы 

жүйесінде орналастырылған, кезең-кезеңімен талданатын және қайта қаралатын 179 құжат 
бар. 2021 жылы 54 құжат бекітілді және өзектендірілді, оның ішінде 33-і орналастырылды. 

8.  Мемлекеттік корпорацияны дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған жоспары (жыл – 
2021, жыл сайынғы нақтылау, сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-001) 2020.11.26 ДК 

шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) бекітілген. АЕО веб порталында орналастыру туралы 

03.12.2020 ж. № 25549 хабарлама. 
Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын түзету (жыл – 

2021, 1 жартыжылдықты нақтылау, сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-002) 
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20.05.2021 жылғы ДК шешімімен бекітілген (№01-01-02/04 хаттама). АЕО веб порталында 
орналастыру туралы 26.05.2021 ж. № 35737 хабарлама. 

Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын түзету (жыл – 
2021, 2 жартыжылдықты нақтылау, сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-05) 

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 қарашадағы шешімімен бекітілген (№01-01-02/09 
хаттама). АЕО веб порталында орналастыру туралы 02.12.2021 ж. №41337 хабарлама. 

Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға 
орындалуы туралы есеп ДК-нің 30.06.2021 шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) бекітілген. 

АЕО веб порталында орналастыру туралы 07.07.2021 ж. №37739 хабарлама. 
Мемлекеттік корпорацияның 2016 – 2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 

жылы іске асырылуын бағалау Директорлар кеңесінің 26.11.2021 ж.шешімімен (№01-01-
02/09 хаттама) бекітілген. 

9.  2021 жылға арналған Мемлекеттік корпорация қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (KPI) 

тізбесін (Жалғыз акционердің күтулері) 06.05.2021 ж.Жалғыз акционер бекітті, оның 
көрсеткіштері 2021 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы мен 

мүшелерінің ҚТК-ға енгізілді. 

10.  Директорлар кеңесінің 26.11.2021 ж. шешімімен (№01-01-02/09 хаттама) 2022-2026 

жылдарға арналған жаңа Даму стратегиясы бекітілді 2022 жылға арналған даму 
стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді, құрылымдық 

бөлімшелермен келісілді және Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 
29.12.2021 ж.бұйрығымен бекітілді (№703 н/қ бұйрық). 

11.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 20.05.2021 жылғы шешімімен (№01-

01-02/04 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы мен мүшелері 
қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілді, олардың 

орындалу қорытындылары 2022 жылы қаралып, бекітілетін, сондай-ақ Мемлекеттік 
корпорацияның пайдасы болған жағдайда сыйақы төленетін болады. 

2020 жылғы жұмыс қорытындылары мен орындалған ҚТК бойынша сыйақы Директорлар 
кеңесінің 30.06.2021 жылғы шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) бекітілді және 

Мемлекеттік корпорацияның басқармасына жалпы сомасы 24 218 054 теңге сыйақы 
төленді. 

 

Алайда, талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорацияда Кодекстің 1 -

қағидасының негізгі ережелерін іске асырудың ағымдағы практикасы Кодекстің негізгі 

талаптарына 14% - ға ішінара сәйкес келеді, төменде келтірілген түсіндірмелер қоса беріледі. 
 

№ 

р\б 

Сәйкес келмейтін немесе  ішінара 

сәйкестік қағидалары мен 

ережелеріне 

Түсіндірмелер және / немесе  

Енгізуге арналған іс-шаралар  

1.  Жарғыда басқарманың құзыреті 
нақтыланбаған. 

Ішінара сақталады. 
Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

басқару диагностикасының нәтижелері 

бойынша анықталған сәйкессіздіктер бойынша 

түзету іс-қимыл жоспарын және Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік басқару жүйесін 
жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға 

арналған іс-шаралар жоспарын орындау 

мақсатында ҚБҰ (Мемлекеттік корпорацияның 

Басқарма аппаратының барлық құрылымдық 
бөлімшелерінің ұсыныстарын ескере отырып) 

ҚР ЦДИАӨМ-не 12.11.2021 ж. №01-21-12/9222-

и ҚР ЦДИАӨМ-не 2021.11.12ж. №01-21-

12/9222-и ҚР ЦДИАӨМ-не 24.11.2021ж. 

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына тиісті 
өзгерістер мен толықтырулардың 
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жобаларымен.  

Қазіргі уақытта Жарғыға өзгерістер мен 
толықтырулар жобасын Жалғыз акционер қарау 

сатысында.  

Жоспарлы іс-шараларды уақытылы орындау 

мақсатында, Мемлекеттік корпорация ҚР 
ЦДИАӨМ атына 04.03.2022 ж. № 01-22-

13/1747-қосымша хат жолдады және Жарғыға 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 

жобасын алдағы мерзімде қарастыру туралы 

өтініш білдірді, баяндалғанды ескере отырып, 
жоспарлы іс-шараларды орындау мерзімі 

ұзартылды. 

2.  Мемлекеттік корпорацияда 

процестік басқару бойынша жұмыс 

басталды, алайда іс-шаралар 
жоспары Мемлекеттік 

корпорацияның басшылығымен 

бекітілмеген. 

Ішінара сақталады 

Процестік басқару жөніндегі іс – шаралар 

жоспарын Корпоративтік басқару жүйесін 
жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарында 

көрсетілген мерзімге сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның басшылығы бекітеді - 2022 

жылдың шілдесінде 

3.  Алайда, Мемлекеттік корпорация 
Басқармасының мемлекеттік 

құрылымдар мен Жалғыз акционер 

бөлімшелерінің өкілдері тарапынан 

Мемлекеттік корпорацияның 
операциялық қызметі мәселелері 

бойынша ұсынымдар мен 

тапсырмалар жіберу жағдайлары 

болды (операциялық қызметке 

араласу, ауызша сұрау салулар). 

Ішінара сақталады 
Басқару органдарының құқықтары мен 

құзыреттерін сақтау мақсатында Жалғыз 

акционер мен басқарманың өзара қарым-

қатынасын және тәртібін регламенттейтін ішкі 
құжат әзірленді, ол басқарманың 22.11.2021 ж. 

шешімімен (№01-02-04/46 хаттама) мақұлданды 

және Мемлекеттік корпорацияның 24.11.2021 

ж. № 01-09-04/9213 хатымен-және ағымдағы 

сәтте қарауда тұрған Жалғыз акционерге 
бекітуге жіберілді. Осыған байланысты, 

орындау мерзімі 2022 жылдың 2 жарты 

жылдығының соңына дейін ауыстырылады. 

 

II. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты  

 

 
 
 

 
Талдау нәтижелері бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның ІІ 
қағидаттың негізгі ережелерін 

сақтауының ағымдағы практикасы 
Кодекстің талаптарына 80%–ға 

сәйкес келеді, ережелердің жалпы 
саны-5. 

 

 
 

 
 

 
 

80%

20%

2. Жалғыз акционердің құқықтары мен 

мүдделерін қорғау қағидаты

сақталады

ішінара сақталады

сақталмаған

қолданылмайды

Кодекстің 5.2-бөлімі ережелерінің жалпы саны - 5
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 №  

р\б 

Мемлекеттік корпорацияның Кодекс талаптарына сәйкестігінің негізгі салалары 

 

1.  Жалғыз акционердің Мемлекеттік корпорация Жарғысының 21-тармағында, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» және «Мемлекеттік мүлік 

туралы» Заңдарына сәйкес көзделген құқықтары бар. 
Мемлекеттік корпорация өзінің Жалғыз акционер алдындағы жауапкершілігін сезіне 

отырып, оның құқықтарының сақталуын қамтамасыз етеді. 
Жалғыз акционердің өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, Мемлекеттік корпорация 

органдары 2021 жыл ішінде қабылдаған шешімдерге дау айту үшін мемлекеттік және сот 
органдарына жүгіну фактілері орын алған жоқ. 

2.  Мемлекеттік корпорацияның Жарғысында және Корпоративтік басқару кодексінде 

бекітілген Жалғыз акционердің құқықтарын Мемлекеттік корпорация сақтайды. 

3.  Есепті кезеңде Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің тізілімін «Бағалы 

қағаздардың орталық депозитарийі» Есепті кезеңде Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз 
акционерінің тізілімін "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі"АҚ жүргізеді.  

4.  Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Мемлекеттік корпорацияның 

Жарғысымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер 
жеке-дара қабылданады және ҚР цифрландыру, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрінің бұйрығымен ресімделеді. Шығарылған бұйрықтарда қабылданған шешім 
Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады деп 

айтылады.  
Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер, қажет болған жағдайда, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен 
келісіледі және бұйрықпен ресімделеді.  

2021 жылы Жалғыз акционер 11 шешім қабылдады. 

5.  Мемлекеттік корпорация Жарғысының 21-тармағының 11) тармақшасына сәйкес Жалғыз 

акционердің Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқығы бар. 
Осылайша, Жалғыз акционердің жыл қызметінің қорытындыларын шығару және өз 

құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесімен және 

атқарушы органмен отырыс өткізу құқығы Мемлекеттік корпорацияның жарғысында 
бекітілген.  

2021 жылы қараша айында жаңа даму стратегиясын талқылау мәселесі бойынша бір 
бірлескен отырыс өткізілді, ал қажеттілігіне байланысты Директорлар кеңесінің бірлескен 

отырыстары өткізілмеді. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері-тәуелсіз 
директорлармен кездесулер мен келіссөздер жұмыс тәртібінде жүргізілді. 

 

Алайда, талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорацияда Кодекстің II -

қағидатының негізгі ережелерін іске асырудың ағымдағы практикасы Кодекстің негізгі 
талаптарына ішінара 20% - ға сәйкес келеді, төменде келтірілген түсіндірмелер қоса беріледі. 

 

№ 

р\б 

Сәйкес келмейтін немесе ішінара  

Кодекстің қағидаттары мен негізгі  

ережелеріне сәйкестігі 

Түсіндірмелер және / немесе  

Енгізуге арналған іс-шаралар 

1.  Жалғыз акционер жыл қызметінің 

қорытындыларын шығару және өз 

құзыретіндегі мәселелер бойынша 

шешімдер қабылдау үшін Директорлар 

кеңесімен және атқарушы органмен 
отырыс өткізе алады. Жалғыз акционер 

сондай-ақ өз құзыреті шеңберінде 

Мемлекеттік корпорацияның қызметі 

мәселелерін талқылау үшін бір жыл 
ішінде Директорлар кеңесінің 

төрағасымен тұрақты кездесулер өткізе 

Ішінара сақталады. 

2021 жылы қараша айында жаңа даму 

стратегиясын талқылау мәселесі бойынша 

бір бірлескен отырыс өткізілді, ал 

қажеттілігіне байланысты Директорлар 
кеңесінің бірлескен отырыстары 

өткізілмеді.  

2021 жылы Жалғыз акционердің 

Директорлар кеңесінің төрағасымен 
кездесулері мен келіссөздері өткізілген 

жоқ, себебі ол ҚР Цифрлық даму, 
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алады. инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрі болды. 

 

III. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді 

басқару қағидаты 
 

  
 
 
 
Талдау нәтижелері бойынша 

Мемлекеттік 

корпорацияның осы бөлім 

бойынша Кодекс 

қағидатының ережелерін 

сақтауының ағымдағы 

практикасы Кодекстің 

талаптарына 91% – ға сәйкес 

келеді, ережелердің жалпы 

саны-144. 
 

 
 

№  

р\б 

Мемлекеттік корпорацияның Кодекс талаптарына сәйкестігінің негізгі салалары 

1.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметі Мемлекеттік 
корпорацияның Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 16 қазандағы шешімімен (№270н/қ 

бұйрық) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі туралы Ережемен 

регламенттелген. 

2.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері Мемлекеттік 

корпорацияның лауазымды адамдары болып табылады және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады. Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік басқару құрылымы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес келеді және Мемлекеттік корпорация органдары арасында 

өкілеттіктерді бөлуді айқындайды. 

3.  Жарғыда, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі туралы ережеде және 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен басқармасының өкілеттіктерін 

бөлу, сондай-ақ тәуелсіз директорлармен, Басқарма төрағасымен және мүшелерімен 
жасалатын шарттарда көзделген. 

4.  Корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау/сақтамау туралы есеп жыл сайын 
Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарылады. 2020 жылға арналған Корпоративтік 

басқару қағидаттарын сақтау/сақтамау туралы есеп Директорлар кеңесінің 
20.05.2021ж.шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген. 

5.  Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын болдырмауға көмектесетін 
тетіктерді енгізу мақсатында Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 

27.11.2019ж. шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) корпоративтік жанжалдар мен мүдделер 

қақтығысын реттеу Қағидалары бекітілді және енгізілді. 
Жоғарыда аталған ережелердің нормалары мен ережелерін сақтау корпоративтік 

жанжалдар мен мүдделер қақтығысын болдырмауға/болдырмауға мүмкіндік береді. 

6.  2021 жылғы 31 желтоқсанда Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 9 

мүшеден, оның ішінде 4 тәуелсіз директордан тұрды 

7.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында 4 тәуелсіз директор бар, 

бұл барлық құрамның 44% құрайды. Қазіргі уақытта Мемлекеттік корпорацияның 
Директорлар кеңесінің сандық құрамы 9-ға тең. 

Тәуелсіз директорлар объективті пайымдаудың жүзеге асырылуына қатер төндіруі 

91%

7%

1%

1%
3. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кенесі 

мен Басқарманы тиімді басқару қағидаты                                         

сақталады

ішінара сақталады

сақталмаған

қолданылмайды

Кодекстің 5.3-бөлімі ережелерінің жалпы саны - 144
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мүмкін қандай да бір материалдық мүдделерден немесе Мемлекеттік корпорациямен, 
оның басқаруымен немесе меншігімен қатынастардан еркін болады. 

8.   Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді талқылауға 
белсенді қатысады (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, Басқарма 

мүшелеріне сыйақы белгілеу). 
31.12.2021ж. жағдай бойынша тәуелсіз директорлар Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болды:  
- Ішкі аудит комитетінің төрағасы-тәуелсіз директор Мұхамеджанов Б. Г.; 

- Кадрлар, сыйақылар және әдеп жөніндегі комитеттің төрайымы-тәуелсіз директор 
Найзабекова А. С.;  

- Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы-тәуелсіз директор И. Талло;  

- Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитеттің төрайымы - тәуелсіз директор                          
Балиева З.Я.  

Бұдан басқа, тәуелсіз директорлар аталған комитеттердің мүшелері болып табылады, 
олардың жұмыс барысында Директорлар кеңесіне шығарылатын барлық мәселелер 

мұқият пысықталады. 

9.  Тәуелсіз директорлар (И.Талло, Б.Г.Мұхамеджанов, З.Я.Балиева және                                   

А.С. Найзабекова) мен Мемлекеттік корпорация арасындағы қатынастар Директорлар 
кеңесінің төрағасы қол қойған 25.11.2019ж., 15.01.2021ж., 19.08.2021ж. шарттармен 

тиісінше ресімделді. 

10.  Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстарды өтеуді төлеу шарттары 
мен тәртібі Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 04.10.2019ж. шешімімен 

(№262/нқ бұйрық) бекітілген Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен 
шығыстарды өтеуді төлеу қағидаларында айқындалған. 

11.  Сыйақы төлеуді реттейтін аталған Қағидалардың ережелері мемлекеттік қызметшілер 
және Мемлекеттік корпорацияның қызметкерлері болып табылатын Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне қолданылмайды. (Ереженің 2-тармағының 2.2 тармақшасы және 
«Мемлекеттік мүлік туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабының 4-тармағы). 

12.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға 

сыйақы төлеудің және шығыстарды өтеудің бекітілген қағидаларына сәйкес Директорлар 
кеңесінің әрбір отырысына қатысқаны үшін 836 000 теңге мөлшерінде негізгі сыйақы 

және Комитеттің әрбір отырысына төраға ретінде қатысқаны үшін 58 000 теңге 
мөлшерінде қосымша сыйақы төленеді. Сондай-ақ жол жүру, тұру және тамақтану 

шығындары өтеледі. 

13.  21.10.2020ж. Директорлар кеңесінің шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын 
қамтамасыз ету саясатына сәйкес Корпоративтік хатшы қызметтің үздіксіздігін қолдау 

және Директорлар кеңесінің құрамын прогрессивті жаңарту үшін Директорлар кеңесі 
мүшелерінің сабақтастық жоспарын қалыптастырады. 

14.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін 

лауазымға енгізу бағдарламасы Директорлар кеңесінің 25.12.2019ж. шешімімен (№01-01-

02/06 хаттама) бекітілді, ал Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 
мүшелерінің құзыреттерін дамыту және олармен сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі 

қағидалар Директорлар кеңесінің 30.06.2020 ж. шешімімен (№01-01-02/03 хаттама) 
бекітілді.  

Корпоративтік хатшы оларды енгізу мен іске асыруды қамтамасыз етеді. 2021 жылы                 
Ә. Ғ. Қожықов, З.Я. Балиева, А.С. Найзабекова қызметке кірісу рәсімінен өтті. 

15.  Директорлар кеңесі төрағасының рөлі мен функцияларының аражігі ажыратылып, 
Мемлекеттік корпорацияның Жарғысы мен Директорлар кеңесі туралы ережеде 

бекітілген. 

16.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға 
жәрдемдесу мақсатында неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдар 

дайындау үшін мынадай 4 (төрт) Комитет құрылды және жұмыс істеді: Ішкі аудит 
жөніндегі, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі және 
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тәуелсіз директорлар кіретін Әдеп жөніндегі Комитет. Әрбір Комитетте үш мүше, тиісті 
Комитеттердің төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады. 

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 06 қазандағы шешімімен (№01-01-02/08 хаттама) 
Комитеттер қайта құрылды және мынадай 4 Комитет құрылды: ішкі аудит жөніндегі, 

стратегиялық жоспарлау жөніндегі, кадрлар, сыйақылар және Әдеп жөніндегі, комплаенс 
және тәуекелдер жөніндегі. 

17.  Комитеттер туралы ережелерге сәйкес Комитеттің отырыстары бекітілген жұмыс 
жоспарына сәйкес, бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі. Қажет болған жағдайда 

Комитет кезектен тыс отырыстар өткізеді. 
2021 жылы 33 отырыс өткізілді, оның ішінде: 

Ішкі аудит Комитеті-12 (11 көзбе-көз және 1 сырттай); 

Стратегиялық жоспарлау комитеті-7 (5 күндізгі және 2 сырттай); 
Кадрлар және сыйақылар комитеті-7 (5 күндізгі және 2 сырттай); 

Әдеп жөніндегі комитет - 5 (4 көзбе-көз және 1 сырттай). 
2021 жылғы 6 қазаннан бастап, яғни кадрлар, сыйақылар және этика жөніндегі Комитет 

қызметінің басынан бастап – 2 (1 күндізгі және 1 сырттай). 

18.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу 

жөніндегі рәсімдер Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 16 
қазандағы шешімімен (№270/нқ бұйрық) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес бекітілген және орындалады. 

19.  Директорлар кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 
желтоқсандағы шешімімен бекітілген (№01-01-02/06 хаттама) 2021 жылға арналған 

жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі, онда қаралатын мәселелердің тізбесі және 
өткізілетін айы көрсетілген отырыстарды өткізу кестесі қамтылады. 

20.  2021 жылы Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің отырыстары онлайн режимде 
немесе сырттай дауыс беру нысанында жүзеге асырылды. 2021 жылы 10 отырыс 

жоспарланған және өткізілді (5 – отырыс онлайн режимінде, 5 - дауыс берудің сырттай 
нысанында). 

21.  2021 жылы Директорлар кеңесінің 10 отырысы өткізілді (5 онлайн және 5 сырттай). 
Өткізілген отырыстардың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің 83% 

- дан 100% - ға дейін оң келуі/қатысуы байқалады.  
Ауруына байланысты А.Х. Әмірғалиев, ал Б.Х. Тәшенов ҚР Үкіметі мен ҚР ҚМ 

басшылығының кеңестеріне қатысуына байланысты болмады, алайда оларға жүйелі 
түрде жазбаша пікірлер берілді. 

Комитет мүшелері Комитеттердің барлық отырыстарына 100% қатысты. 

22.  Директорлар кеңесі туралы ереженің 7-бөлімінің 7.2-тармағының 2) тармақшасында 
және тәуелсіз директорлармен жасалған Шарттың 3.2-тармағының 3.2.11) 

тармақшасында Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесіне мүше болу 
кезеңінде 5 (бес) жыл ішінде Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға 

байланысты өздеріне белгілі болған Мемлекеттік корпорация туралы ақпараттың 
құпиялылығын сақтау туралы міндеттері көзделген. Мемлекеттік корпорацияда жұмыс 

тоқтатылған сәттен бастап есептеледі. 

23.  Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің және 

Комитеттердің шешімдерін орындау мониторингін жүзеге асырады, жарты жылда бір рет 

ақпарат басқармаға ұсынылады, ал жылына бір рет орындау мониторингі бойынша 
ақпарат Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің қызметі туралы есебіне 

енгізіледі. 

24.  Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы 

ереже Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 қарашадағы (01-01-02/05) шешімімен 
бекітілген. 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 26 ақпандағы осы 
ережесіне сәйкес (№01-01-02/01 хаттама) Директорлар кеңесінің және оның 

Комитеттерінің 2020 жылғы қызметін Корпоративтік хатшы жұмысын үйлестіре отырып, 
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Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сауалнама жүргізу арқылы өзін – өзі бағалау 
(бұдан әрі-бағалау) әдісімен жүргізу туралы шешім қабылданды және бағалау 

Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің 2020 жылғы қызметін 2021 жылдың 
қорытындысы ағымдағы жылдың мамыр айында Директорлар кеңесінде қаралатын 

болады. 

25.  Корпоративтік хатшының өкілеттіктері Директорлар кеңесі 26.06.2019ж. бекіткен 

Корпоративтік хатшы туралы ережеге қатаң сәйкес жүзеге асырылады (№01-01-02/03 
хаттама). 

26.  Іскерлік этика қағидаттарын сақтау және Мемлекеттік корпорацияда туындайтын 

әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында Директорлар кеңесінің 
26.01.2021 ж. шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның 

омбудсмені Майра Араповна Айсина өкілеттілік мерзіміне екі жыл мерзімге сайланды. 

27.  Мемлекеттік корпорацияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі аудит және 
бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, Қазақстан Республикасы 

заңнамасының сақталуын жүзеге асыру үшін Мемлекеттік корпорацияда Мемлекеттік 
корпорацияның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен (№01-

01-02/03 хаттама) Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) құрылды. 

28.  Ішкі аудит қызметінің құрамы 5 қызметкер, оның ішінде оның басшысы санында 
айқындалған. Директорлар кеңесінің 24.12.2021 ж. шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) 

ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған бюджеті бекітілді. 

29.  ІАҚ міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 26 ақпандағы шешімімен (№01-01-
02/01 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен және Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің 26.12.2021 ж.шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) 
бекітілген лауазымдық нұсқаулықтармен айқындалады. 

30.  Мемлекеттік корпорацияда Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 сәуірдегі (№01/16 

хаттама) шешімімен алқалы орган – басқарма құрылды, ол Мемлекеттік корпорацияның 
атқарушы органы болып табылады және оның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге 

асырады. Басқарма 5 мүшеден: төраға мен үш орынбасардан және Басқарманың 1 
мүшесінен-Басқарма аппаратының басшысынан тұрады. 

31.  Басқарманың қызметі Директорлар кеңесінің 27.09.2019 ж. жаңа редакциясында 
бекітілген (№01-01-02/04 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның басқармасы туралы 

ережемен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен 
(№01-01-02/10 хаттама) бекітілген өзгерістермен және толықтырулармен 

регламенттелген, оған сәйкес басқарманың мәртебесі, құзыреті, жұмысын ұйымдастыру 

тәртібі, атқаратын қызметі, атқаратын қызметі сайлау тәртібі, оның мүшелерінің 
құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі. 

32.  2021 жылы Мемлекеттік корпорация Басқармасының 55 отырысы өткізілді, оның ішінде 
29 отырыс күндізгі нысанда, 26 отырыс сырттай нысанда өтті, онда 172 мәселе 

шығарылды және қаралды. Мемлекеттік корпорация Басқармасының қарау нәтижелері 
бойынша мынадай негізгі шешімдер қабылданды: 34 мәселе бекітілді, 129 мәселе 

мақұлданды, 2 мәселе ішінара мақұлданды, 1 мәселе назарға алынды, 6 мәселе 
пысықтауға жіберілді. 

33.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы 

шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) Жалғыз акционердің күтуі мен Мемлекеттік 
корпорация қызметінің стратегиялық көрсеткіштерін ескере отырып, Басқарма төрағасы 

мен мүшелерінің 2021 жылға арналған ҚТК (корпоративтік және функционалдық) 
ынталандыру карталары бекітілді. 

Басқарма төрағасы мен мүшелерінің 2022 жылға арналған ҚТК (корпоративтік және 
функционалдық) ынталандыру карталарын Жалғыз акционердің күтулерін ескере 

отырып, Директорлар кеңесі ағымдағы жылдың мамыр айында Директорлар кеңесінің 
2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес қарайтын болады. 
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34.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 30.06.2021 жылғы шешімімен (№01-
01-02/05 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі 

бекітілгеннен кейін Басқарма төрағасы мен мүшелерінің 2020 жылғы жұмыс 
қорытындылары бойынша нысаналы мәндері бар ҚНК карталары бекітілді.  

Басқарма төрағасы мен мүшелеріне төленген сыйақының жалпы сомасы 24 218 054 
теңгені құрады. 

 
Алайда талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорацияда Кодекстің III 

қағидатының негізгі ережелерін іске асырудың ағымдағы практикасы Кодекстің негізгі 

талаптарына 6% - ға ішінара сәйкес келеді, 1% - ға сәйкес келмейді және 3% - ға ережелер 

қолданылмайды. Төмендегі түсіндірмелер ұсынылады. 
 

№ 

р\б 

Сәйкес келмейтін немесе ішінара 

Кодекстің қағидаттары мен негізгі 

ережелеріне сәйкестігі 

Түсіндірмелер және / немесе  

Енгізуге арналған іс-шаралар 

2.  Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз 

акционері Мемлекеттік корпорация 
Басқармасының бірінші басшысын 

сайлауды дамыту стратегиясының 

мәселелерін және Мемлекеттік 

корпорацияның ұзақ мерзімді құнының 
өсуіне және орнықты дамуына әсер ететін 

басқа да аспектілерді талқылау үшін 

Директорлар кеңесінің төрағасымен және 

мүшелерімен қосымша отырыстар өткізе 

алады. 

Ішінара сақталады. 

Жалғыз акционермен бірлескен отырыс, 
сондай-ақ жаңа стратегияны қарау мәселесі 

бойынша сессия өткізілді. 

Алайда, Мемлекеттік корпорацияның 

басқармасының бірінші басшысын сайлау 
мәселелерін және Мемлекеттік 

корпорацияның рентабельділігі мен 

орнықты дамуына әсер ететін басқа да 

аспектілерді талқылау үшін Жалғыз 

акционердің Директорлар кеңесінің 
мүшелерімен отырыстары 2021 жылы 

өткізілген жоқ. 

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына 

сәйкес Басқарма төрағасы мен мүшелерін 
тағайындау мәселесі Жалғыз акционердің 

айрықша құзыретіне жатады. 

3.  Директорлар кеңесінде және оның 

Комитеттерінде Мемлекеттік 

корпорацияның мүддесіне орай және 
Жалғыз акционерге әділ көзқарас пен 

орнықты даму қағидаттарын ескере 

отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді 

шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін 
дағдылар, тәжірибе және білім теңгерімін 

сақтаған жөн. 

Ішінара сақталады. 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің құрамына кәсіби қызметте, 
басшылық лауазымдарда жеткілікті жұмыс 

тәжірибесі, Мемлекеттік корпорацияның 

мүдделерінде тиімді шешімдер қабылдауды 

қамтамасыз ететін экономика, қаржы және 
аудит, юриспруденция және Корпоративтік 

басқару саласында жұмыс тәжірибесі мен 

білімі бар тұлғалар кіреді. 

Алайда, Директорлар кеңесінің құрамында 

аудит, Қаржы, тәуекелдер және IT 
саласындағы білімі бар мамандар 

жетіспейді. 

4.  Директорлар кеңесінің құрамына 

Қатарынан алты жылдан астам мерзімге 

сайланудың кез келген мерзімі (мысалы, 
үш жылдық екі мерзім) Директорлар 

кеңесінің құрамын сапалы жаңарту 

қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше 

қаралуға тиіс. 

Қолданылмайды 

Мемлекеттік корпорация 2016 жылдан бері 

жұмыс істейді. 
Директорлар кеңесінің мүшесі алты 

жылдан астам мерзімде болған жағдайлар 

жоқ 
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5.  Бір адам Директорлар кеңесіне қатарынан 

тоғыз жылдан астам уақыт сайлана 
алмайды (мысалы, үш жылдық мерзім). 

Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам 

мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте 

мұндай адамды Директорлар кеңесіне 
сайлау жыл сайын немесе Жалғыз 

акционер айқындаған өзге мерзімде, 

Директорлар кеңесінің осы мүшесін 

сайлау қажеттілігін және осы фактордың 

шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін 
егжей-тегжейлі түсіндіре отырып 

жүргізіледі. 

Ешбір адам өзінің тағайындалуына, 

сайлануына және қайта сайлануына 
байланысты шешімдер қабылдауға 

қатыспауға тиіс. 

Қолданылмайды 

Мемлекеттік корпорация 2016 жылдан бері 
жұмыс істейді. 

2021 жылы Директорлар кеңесінің мүшесі 

тоғыз жылдан астам мерзімде болған 

жағдайлар жоқ. 

6.  Директорлар кеңесінің Мүшелеріне 

сыйақы деңгейін Жалғыз акционер 

Мемлекеттік корпорацияны табысты 
басқару үшін талап етілетін осындай 

деңгейдегі Директорлар кеңесінің әрбір 

мүшесін тарту және уәждеу үшін 

жеткілікті мөлшерде белгілейді. 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 
кеңесінің Кадрлар және сыйақылар 

жөніндегі Комитеті тәуелсіз 

директорларға кандидаттарға сыйақы 

мөлшері жөнінде ұсыныстар енгізе алады. 

Ішінара сақталады. 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы 

деңгейін Жалғыз акционер Мемлекеттік 
корпорацияны табысты басқару үшін талап 

етілетін осындай деңгейдегі Директорлар 

кеңесінің әрбір мүшесін тарту және уәждеу 

үшін жеткілікті мөлшерде белгілеген. 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және 
сыйақылар жөніндегі комитеті 2021 жылы 

Жалғыз акционердің Директорлар кеңесіне 

және Комитетке мұндай өкілеттіктердің 

берілмеуіне байланысты тәуелсіз 
директорларға кандидаттарға сыйақы 

мөлшері жөнінде ұсыныстар енгізбеді. 

Сонымен қатар, Басқарма 28.12.2021ж. 

(№01-02-04/53 хаттама) 2023 жылы 

Мемлекеттік корпорацияда Корпоративтік 
басқару деңгейін жоспарланған сыртқы 

бағалау (диагностикалау) шеңберінде 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу саясаты 
мен мөлшерін айқындау үшін сыртқы 

сарапшыларды (консультанттарды) тарту 

туралы шешім қабылдады. 

7.  Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 

Комитет өз қызметін тиісінше 
ұйымдастыру үшін тиісті тәжірибесі мен 

құзыреті бар сарапшыларды тартуға 

құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелері 

болып табылмайтын Комитет мүшелерін 

Комитет төрағасының ұсынуы бойынша 
Директорлар кеңесі тағайындайды. 

Ішінара сақталады. 

5.3.1 және 5.3.2-тармақтарға сәйкес. 
Директорлар кеңесінің 30.06.2020ж. 

шешімімен (№01-01-02/03 хаттама) 

бекітілген Директорлар кеңесі мүшелерінің 

құзыреттерін дамыту және олармен сыртқы 

сарапшыларды тарту туралы қағидалар, 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

сыртқы сарапшыларды тартуға болады. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша Директорлар кеңесінің 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің 

құрамына Директорлар кеңесінің мүшелері 
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болып табылмайтын Комитет мүшелері 

кірмеген және сыртқы сарапшылар 
тартылған жоқ. 

2021 жылы сыртқы сарапшыларды тарту 

қажеттілігі болған жоқ, алайда Басқарма 

28.12.2021 ж. (№01-02-04/53 хаттама) 2023 
жылы Мемлекеттік корпорацияда 

Корпоративтік басқару деңгейін 

жоспарланған сыртқы бағалау 

(диагностикалау) шеңберінде Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі 
мүшелеріне сыйақы төлеу саясаты мен 

мөлшерін айқындау үшін сыртқы 

сарапшыларды (консультанттарды) тарту 

туралы шешім қабылдады. 

8.  Кадрлар және сыйақылар жөніндегі 
Комитеттің функциялары тағайындау 

(сайлау), уәждемелік ҚНК қою, қызметті 

бағалау, сыйақы беру және Басқарма 

төрағасы мен мүшелерінің сабақтастығын 
жоспарлау мәселелерін, корпоративтік 

хатшыны, омбудсменді тағайындау және 

сыйақы беру мәселелерін, сондай-ақ 

Жалғыз акционер осындай өкілеттіктер 

берген жағдайда Директорлар кеңесінің 
құрамына қатысты көрсетілген 

мәселелерді қарауға қатысуды қамтиды. 

Бұл жағдайда Кадрлар және сыйақылар 

жөніндегі комитет мүшелеріне мүдделер 
қақтығысына байланысты жағдайдың 

туындауына жол бермеу және жеке 

тағайындау және/немесе сыйақы 

мәселелерін қарау кезінде қатыспау 

ұсынылады. 

Ішінара сақталады. 
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі 

комитет туралы ережеге сәйкес Комитеттің 

негізгі функциялары кадр саясаты, еңбекке 

ақы төлеу жүйесі және кәсіби даму, 
қызметті бағалау және Басқарма төрағасы 

мен мүшелеріне, омбудсменге және 

Корпоративтік хатшыға сыйақы беру 

шарттары мәселелері, сондай-ақ Комитет 

құзыреті шеңберіндегі басқа да мәселелер 
болып табылады. 

Алайда, Комитет тағайындау және 

жұмыстан шығару, Басқарма төрағасы мен 

мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау, 
сондай-ақ Директорлар кеңесі құрамының 

өзін тағайындау саясаты мәселелерін 

қарауға қатыспады. Себебі, Басқарма 

төрағасы мен мүшелерін, сондай-ақ 

Директорлар кеңесінің мүшелерін 
тағайындау, жұмыстан босату мәселелері 

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына 

сәйкес Директорлар кеңесінің және Жалғыз 

акционердің айрықша құзыретіне тиісінше 
Директорлар кеңесінің қатысуынсыз 

жатады. 

Сонымен қатар, Кодекстің ережесін іске 

асыру мақсатында алдағы жылы осы 

Комитеттің тәуелсіз директорлыққа 
кандидаттар бойынша ұсыныстарды және 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

сыйақылар мөлшері жөніндегі 

ұсыныстарды қарауы жоспарланған. 

9.  Директорлар кеңесінің және оның 
Комитеттерінің отырыстарын өткізу 

күндізгі немесе сырттай дауыс беру 

нысандары арқылы жүзеге асырылады, 

бұл ретте сырттай дауыс беру нысаны бар 
отырыстардың санын барынша азайту 

қажет. 

Ішінара сақталады 
2021 жылы Директорлар кеңесі мен оның 

Комитеттерінің отырыстары онлайн 

режимде немесе сырттай дауыс беру 

нысанында жүзеге асырылды. 2021 жылы 
10 отырыс жоспарланған және өткізілді (5 – 

отырыс онлайн режимінде, 5 - дауыс 
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берудің сырттай нысанында). 

Мәселен, мәселелерді шешудің жеделдігіне 
байланысты сырттай дауыс беру арқылы 

өткізілген отырыстар саны 50% - ға жетті. 

Бұл сәйкессіздікті Мемлекеттік корпорация 

назарға алатын болады. 

10.  Маңызды және стратегиялық сипаттағы 
мәселелер бойынша шешімдерді қарау мен 

қабылдау Директорлар кеңесінің бетпе-бет 

дауыс беру нысанындағы отырыстарында 

ғана жүзеге асырылады. 

Ішінара сақталады. 
Ерекше жағдайларда, ережеге сәйкес 

Директорлар кеңесі төрағасының 

рұқсатымен стратегиялық маңызды 

мәселелерді сырттай қарау мүмкін болады. 
Сырттай өткізілген 5 отырыстың 3-і 

стратегиялық сипаттағы мәселелерге ие 

болды және мәселелерді шешудің 

жеделдігіне байланысты өткізілді. 

Мемлекеттік корпорация аталған 
Ереженің сақталмауын назарға алады. 

11.  Кем дегенде үш жылда бір рет бағалау 

тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып 

жүргізіледі. 

Сақталмайды 

Компания 2016 жылдан бері жұмыс 

істейді, құрылған сәттен бастап тәуелсіз 

кәсіби ұйымды тарта отырып бағалау 
жүргізілген жоқ. 

Алайда, Ішкі аудит қызметі өз күшімен 

Корпоративтік басқаруды 

диагностикалаудың бекітілген 
Әдістемесіне сәйкес Корпоративтік 

басқаруды диагностикалауды жүргізді, 

ұсынымдар берді және түзету іс-

қимылдарының жоспарын әзірледі. 

Корпоративтік басқаруға тәуелсіз бағалау 
жүргізу 2023 жылы жоспарланып отыр. 

Дайындық жұмыстары 2022 жылдың 

күзінде басталады. 

12.  Бағалау Мемлекеттік корпорацияның 
тұрақты дамуына Директорлар кеңесінің 

және оның мүшелерінің әрқайсысының 

үлесін айқындауға, сондай-ақ бағыттарды 

анықтауға және жақсарту үшін шаралар 

ұсынуға мүмкіндік беруге тиіс. Бағалау 
нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерін 

қайта сайлау немесе өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға 

алынады. 

Ішінара сақталады. 
Директорлар кеңесінің қызметін бағалау 

2021 жылы ұйымдастырылды және 

өткізілді, алайда Ережелерде Директорлар 

кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін жеке 

бағалау көзделмегендіктен, жеке бағалау 
болған жоқ. 

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру 

мақсатында Директорлар кеңесінің 2021 
жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-

01-02/10 хаттама) Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің 

қызметіне бағалау жүргізу туралы Ережеге 

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің 
қызметін жеке бағалау бөлігінде өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілді, ол келесі 2023 

есепті жылы бағалау кезінде қолданылатын 

болады. 
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13.  Жалғыз акционер Директорлар кеңесіне 

өзіндік бағалауды дербес немесе тәуелсіз 
консультантты тарта отырып жүргізе 

алады. Жалғыз акционер жүргізген 

бағалау кезінде Директорлар кеңесі дербес 

жүргізген бағалау нәтижелері, 
Мемлекеттік корпорация қызметінің 

нәтижелері, ҚТК-ны орындау ескеріледі. 

Сақталмайды 

Қызметті бағалау қажеттіліктің 
болмауына байланысты өз бағалауын 

жүргізу бастамасын көтермеген Жалғыз 

акционердің қатысуынсыз өз күшімен 

жүзеге асырылды. 

14.  Корпоративтік хатшы сондай-ақ 

Кодекстің қағидаттары мен ережелерін 

сақтау туралы есепті дайындауды жүзеге 

асырады, ол Мемлекеттік корпорацияның 

жылдық есебінің құрамына енгізіледі. 

Осы есепте тиісті түсініктемелерді келтіре 

отырып, Кодекстің сақталмайтын 

қағидаттары мен негізгі ережелерінің 

тізбесін көрсету қажет 

Ішінара сақталады. 
Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік басқару кодексінің 2020 

жылға арналған қағидаттары мен негізгі 

ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы 
есеп Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 

ақпандағы шешімімен бекітілген (№01-01-

02/02 хаттама), көлемінің үлкендігіне 

байланысты Мемлекеттік корпорацияның 

2020 жылғы қызметі туралы жылдық 
есепке енгізілмеген. 

Алайда, есеп Мемлекеттік корпорацияның 

веб-сайтында "Корпоративтік 

хатшы"бөлімінде орналастырылған. 
 

IV. Тұрақты даму қағидаты 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік корпорацияның 

Кодекстің IV -қағидатының негізгі 

ережелерін сақтауының ағымдағы 

практикасы Кодекстің талаптарына 

72% – ға сәйкес келеді, ережелердің 

жалпы саны-18. 

 

 

 

 

 

 

№  

р\б 

Мемлекеттік корпорацияның Кодекс талаптарына сәйкестігінің негізгі салалары 

 

1.  Мемлекеттік корпорация мүдделі тұлғалар мен Мемлекеттік корпорация мүдделерінің 
теңгерімділігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ ұзақ мерзімді кезеңде орнықты дамуды 

қамтамасыз ету үшін өз қызметінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

аспектілерін үйлесімді басқаруға ұмтылады. 

2.  2019 жылғы 27 тамыздағы шешімімен (№01-02-04/26 хаттама) Мемлекеттік корпорация 

Басқармасының стейкхолдерлер картасы бекітілген. 
Мемлекеттік корпорацияның өкілеттік/жауапкершілік саласындағы негізгі мүдделі 

тараптарына Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі (Басқару органы), Басқарма 
(менеджмент), персонал; тікелей ықпал ету саласында – мемлекеттік органдар, филиалдар, 

қаржы институттары, өнім берушілер, серіктестер, клиенттер, аудиторлар, басқа да 

72%

16%  

6%
6%

4. Тұрақты даму қағидаты

сақталады

ішінара сақталады

сақталмаған

қолданылмайды

Кодекстің 5.4-бөлімі ережелерінің жалпы саны - 18
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ұйымдар; жанама ықпал ету саласында – халық, қоғамдық ұйымдар жатады. ұйымдар, 
бұқаралық ақпарат құралдары, бәсекелестер. 

3.  Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың негізгі нысандары бірлескен бағдарламалар мен 
жобалар, ынтымақтастық туралы меморандумдар, бірлескен жұмыс топтары, қызмет 

туралы есептілік, кездесулер, кеңестер, Жарияланымдар, сұхбат болып табылады.  
Стейкхолдерлермен өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары Стратегиялық жоспарлау, 

қаржылық қызмет, жобаларды басқару, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді жеткізу, заң шығару, операциялық қызмет, бұқаралық ақпарат құралдарымен 

өзара іс-қимыл жасау және басқалар болып табылады. 

4.  Мемлекеттік корпорация ұзақ мерзімді кезеңде орнықты даму үшін өзінің экономикалық, 

экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етеді, бұл 
басқарушылық тиімділікті және тәуекелдерді барынша азайтуды арттыруға, қызметтің 

тиімділігін арттыруға, беделін нығайтуға, еңбек жағдайларын, кәсіби және мансаптық өсу 
үшін мүмкіндіктер жасауға, мүдделі тараптармен тиімді диалог құруға мүмкіндік береді, 

бұл сайып келгенде қоршаған ортаға жағымды әсер етеді Мемлекеттік корпорацияның 
қызметін үйлестіру. 

Орнықты даму саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде Мемлекеттік корпорация 
Корпоративтік басқару кодексінде бекітілген қағидаттар мен ережелерді басшылыққа 

алады және қызметтің жекелеген бағыттары бойынша Мемлекеттік корпорацияның 
бірқатар ішкі құжаттарымен реттеледі. 

5.  Экономикалық құрамдас бөлік шеңберінде Мемлекеттік корпорация тұрақты негізде даму 

стратегиясының орындалуына мониторинг жүргізеді, ол бойынша есеп жылына бір рет 
Директорлар кеңесінің қарауына шығарылады, сондай-ақ жүйелі негізде Директорлар 

кеңесі Мемлекеттік корпорацияның даму жоспарын және оны Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерге сәйкес түзетуді бекітеді, 

Директорлар кеңесі Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің 
ҚНК карталарының орындалуын бағалауды жүргізеді. 

6.  Мемлекеттік корпорация өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жалпы жұрт таныған стандарттарға 

сәйкес қоршаған ортаға барынша ұқыпты және ұтымды қарым-қатынас қағидаттарын 

ұстанады. 
Мемлекеттік корпорация өзінің экономикаға, қоршаған ортаға және қоғамға әсері үшін 

есептілігін сезінеді, ресурстарға (энергияны, шикізатты, суды қоса алғанда) ұқыпты қарау 
арқылы өз қызметінің қоршаған ортаға және қоғамға теріс әсерін барынша азайтуға 

ұмтылады. 
Мемлекеттік корпорацияның қызметі табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған 

ортаға әсер ету арқылы қоршаған ортаға шығарындылар мен ластанулармен байланысты 
емес. 

Сонымен бірге, Мемлекеттік корпорация өнеркәсіптік немесе өндірістік компания болып 
табылмайтынын ескере отырып, экологиялық құрамдауыш экологиялық, энергия 

үнемдейтін материалдарды оңтайлы қолданумен, қалдықтарды барынша азайтумен, қайта 
өңдеумен және жоюмен ғана қамтамасыз етіледі.  

Табиғи жүйелерге әсерді барынша азайту шеңберінде Мемлекеттік корпорацияда шығыс 
материалдарын біртіндеп қысқарту (электрондық қызметтерді көрсетуге көшу есебінен 

қағаз құжат айналымын қысқарту, анықтамаларды басып шығаруды жою және т.б.) және 

одан әрі қайта өңдеу үшін дұрыс кәдеге жарату (макулатураны тапсыру, картридждерді, 
шамдарды кәдеге жарату және т. б.) бойынша жұмыстар жүргізіледі. Сондай-ақ, іргелес 

аумақтың тазалығы қамтамасыз етіледі, жұмыс орындарында сенбіліктер 
ұйымдастырылады. 

Бұдан басқа, басқарманың 29.09.2021ж. шешімімен (№01-02-04/40 хаттама) Мемлекеттік 
корпорацияның негізгі құралдарын, тауарлық-материалдық құндылықтарды кәдеге жарату 

қағидалары бекітілді. 

7.  Әлеуметтік компонент әлеуметтік жауапкершілік қағидатын іске асыруға бағытталған, 
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оған басқалармен қатар еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету де, қызметкерлердің 
денсаулығын сақтау, қызметкерлердің құқықтарын әділ марапаттау және құрметтеу, 

персоналды жеке дамыту, қызметкерлерге арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске 
асыру, жаңа жұмыс орындарын құру кіреді. 

Эпидемияға байланысты төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты Мемлекеттік 
корпорация қызметкерлердің санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды сақтауы 

бойынша шаралар қабылдады, іргелес аумақтарға белгілер салынды, фронт-офистердің 
қызметкерлері үшін қорғау қалқалары сатып алынды, жеке қорғаныш құралдары 

(маскалар, қолғаптар, антисептиктер, жанаспайтын термометрлер) сатып алынды, күн 
сайын дезинфекция жүргізілді. Кейіннен қызметкерлердің басым бөлігі жалақысын сақтай 

отырып, қашықтықтан жұмыс істеуге (20% 80%) бағытталған. 
2021 жыл ішінде Мемлекеттік корпорацияның жұмыскерлеріне еңбекақы уақытылы 

төленді, тоқсан ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу жүзеге 

асырылды. 
Қызметкерлерді оқыту бойынша жұмыс тоқтатылған жоқ, оқыту жоспары келісіліп, оқыту 

онлайн режимінде жүргізілді. 
Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік кадр саясаты әзірленіп, Басқарма шешімімен 

бекітілді. 
Мемлекеттік корпорация өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген негізгі әлеуметтік кепілдіктермен және өтемақылармен 
қамтамасыз етеді. 

8.  Орнықты даму жөніндегі ақпарат Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы қызметі 
туралы жылдық есепте ашылды, тиісінше 2022 жылы мұндай ақпарат Мемлекеттік 

корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепте ашылатын болады. 

9.  Басқарманың 28.02.2022ж. шешімімен (№01-02-04/08 хаттама) Мемлекеттік 
корпорацияның орнықты даму саясаты бекітілді, онда әрбір органның және барлық 

қызметкерлердің құзыреті, жауапкершілігі, сондай-ақ орнықты даму мақсаттарымен 
келісушілікті арттыру үшін әріптестермен тиісті келісімшарттарға (келісімдерге, 

шарттарға) орнықты даму қағидаттарын енгізу мүмкіндігі регламенттелген. 

10.  Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 ақпандағы шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) 

Комплаенс бақылау қызметі құрылды. 

 

Алайда талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорацияда Кодекстің IV 
принциптің негізгі ережелерін іске асырудың ағымдағы практикасы Кодекстің негізгі 

талаптарына 16% - ға ішінара сәйкес келеді, 6% - ға сәйкес келмейді, 6% - ға ережелер 

қолданылмайды. Келесі түсініктемелер ұсынылады. 

 

№ 

р\б 

Сәйкес келмейтін немесе ішінара 

Кодекстің қағидаттары мен негізгі 

ережелеріне сәйкестігі  

Түсіндірмелер және / немесе  

Енгізуге арналған іс-шаралар  

 

1.  Мемлекеттік корпорация бұл ретте 

орнықты дамуды қамтамасыз ете 

отырып, ұзақ мерзімді құнды өсіруге 
ұмтылуға, мүдделі тараптар 

мүдделерінің теңгерімін сақтауға тиіс. 

Орнықты даму саласындағы қызмет 

үздік халықаралық стандарттарға сәйкес 
келуге тиіс. 

Мемлекеттік корпорация өз қызметін 

жүзеге асыру барысында мүдделі 

тараптарға ықпал етеді немесе ықпал 

етеді. 
Мүдделі тараптар Мемлекеттік 

Ішінара сақталады. 

Мемлекеттік корпорацияда ағымдағы күні 

сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелерін 

регламенттейтін, сыбайлас жемқорлыққа 

және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі кешенді іс-шараларды тиімді 
енгізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін, өз кезегінде Мемлекеттік 

корпорацияның қызметі мен беделіне теріс 

әсер ету тәуекелдерін барынша 

азайтатын, сондай-ақ Мемлекеттік 
корпорация құнының өсуін және оның 
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корпорацияның қызметіне, атап айтқанда 

Мемлекеттік корпорация құнының 
өсуіне, орнықты дамуына, беделі мен 

имиджіне оң да, теріс те әсер етуі, 

тәуекелдерді құруы немесе төмендетуі 

мүмкін. Мемлекеттік корпорация 
мүдделі тараптармен тиісті өзара іс-

қимылға маңызды мән беруі қажет. 

орнықты дамуын қамтамасыз ететін 

бірқатар қосымша саясаттар жоқ. 
Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспарында мынадай 

саясатты әзірлеу көзделген:  

- Халықаралық экономикалық санкциялар 
талаптарының сақталуын қамтамасыз ету; 

-сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге 

де өкілдік іс-шаралар саласында; 

- байланысты тараптармен шарттарға 

қатысты; 
- корпоративтік, әлеуметтік жауапкершілік 

және демеушілік қолдау саласындағы 

жобалар бойынша; 

- ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл 
бойынша. 

2.  Мемлекеттік корпорацияда 7 элемент 

бойынша тұрақты облыста басқару 

жүйесі құрылады. 

Ішінара сақталады. 

Тұтастай алғанда, Мемлекеттік 

корпорацияда орнықты даму саласындағы 

басқару жүйесі бір элементтен басқа 
барлық элементтерді қамтиды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

қызметкерлерін барлық деңгейлерде енгізу 

талап етілетін орнықты даму саласында 

оқыту жоқ. 
Мемлекеттік корпорацияның Басқарма 

төрағасының 03.03.2022 жылғы 

бұйрығымен. № 111 н/қ Мемлекеттік 

корпорация қызметкерлерінің 2022 жылға 
арналған құзыреттерін дамытудың 

күнтізбелік жоспары бекітілді, онда 

Басқарма аппараты үшін Тұрақты даму 

тақырыбы бойынша оқыту көзделген (40 

білім алушы). 

3.  Директорлар кеңесі мен басқарма 

орнықты даму саласында тиісті жүйені 

қалыптастыруды және оны енгізуді 

қамтамасыз етеді. 

Сақталмайды. 

Басқарма 2021 жыл ішінде тұрақты даму 

саласындағы процестер мен жүйелерді 

ресімдеген жоқ.  

Мемлекеттік корпорацияның тұрақты 
даму саясаты басқарманың 28.02.2022ж. 

шешімімен (№01-02-04/08 хаттама), яғни 

2022 жылы әзірленіп, бекітілді, оны енгізу 

2022 жылдан ғана басталады. 

4.  Орнықты даму саласындағы басқару 

жүйесінде әрбір органның және барлық 

қызметкерлердің қағидаттарды іске 

асырудағы рөлін, құзыретін, 

жауапкершілігін нақты айқындау және 
бекіту қажет, 

 

Ішінара сақталады. 

Жарғымен және Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі туралы 

ережемен Директорлар кеңесі мен 

басқарманың рөлі, құзыреті және өкілеттігі 
айқындалған.  

Құрылымдық бөлімшелер туралы 

ережелерде қойылған міндеттерді іске 

асыру жөніндегі функциялар 
регламенттелген және айқындалған. 

Директорлар кеңесі орнықты даму 
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жөніндегі бөлім енгізілген даму 

Стратегиясын, Мемлекеттік 
корпорацияның есепті кезеңдегі қызметі 

туралы есепті іске асыру шеңберінде 

басшылықтың есептерін тыңдайды. 

2021 жылы орнықты даму жөніндегі 
саясат болған жоқ, тек 2022 жылы ғана 

басқарманың 28.02.2022 ж. шешімімен 

(№01-02-04/08 хаттама) Мемлекеттік 

корпорацияның орнықты даму саясаты 

бекітілді, онда әрбір органның және 
барлық қызметкерлердің құзыреттері, 

жауапкершілігі, сондай-ақ орнықты даму 

қағидаттарын Мемлекеттік 

корпорацияның әріптестерімен арадағы 
тиісті келісімшарттарға (келісімдерге, 

шарттарға) енгізу мүмкіндігі 

регламенттелген. тұрақты даму 

мақсаттарымен келісушілікті арттыру. 

5.  Мемлекеттік корпорация әріптестермен 
жасалатын тиісті келісімшарттарға 

(келісімдерге, шарттарға) орнықты даму 

қағидаттары мен стандарттарын енгізуді 

және олардың сақталуын талқылауы 

керек. Әріптестермен орнықты даму 
қағидаттары мен стандарттарын енгізу 

жөнінде кешенді шаралар қабылдау 

ұсынылады. 

Егер Мемлекеттік корпорация 
серіктестердің экономикаға, экологияға 

және қоғамға теріс әсер етуіне 

байланысты тәуекелді анықтаса, онда 

Мемлекеттік корпорация мұндай әсерді 

тоқтатуға немесе оның алдын алуға 
бағытталған шараларды қабылдайды. 

Қолданылмайды. 
Мемлекеттік корпорация өндірістік 

компания болып табылмайды және оның 

серіктестерінің экономикалық, 

экологиялық және әлеуметтік салаларына 

теріс әсер ете алмайды. 
 

 

V. Тәуекелдерді басқару қағидаты, ішкі бақылау және аудит 

 

 

 

 

Талдау нәтижелері бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның 

Кодекстің V қағидатының негізгі 

ережелерін сақтауының ағымдағы 

практикасы Кодекстің талаптарына 

84%–ға сәйкес келеді, ережелердің 

жалпы саны-32. 

 

 

 

 

 

84%

16%

5. Тәуекелдерді басқару қағидаты, ішкі 

бақылау және аудит                                                                                                           

сақталады

ішінара сақталады

сақталмаған

қолданылмайды

Кодекстің 5.5-бөлімі ережелерінің жалпы саны - 32
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№  

р\б 

Мемлекеттік корпорацияның Кодекс талаптарына сәйкестігінің негізгі салалары 

 

1.  Мемлекеттік корпорацияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі құрылып, 
дамып келеді, ол Мемлекеттік корпорацияның өзінің стратегиялық және операциялық 

мақсаттарына қол жеткізуін қамтамасыз етуге бағытталған. 
Директорлар кеңесінің 25.12.2019ж. шешімімен бекітілген Ішкі бақылау жүйесінің 

саясатына (№01-01-02/06 хаттама), Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 18 қазандағы 
шешімімен бекітілген Тәуекелдерді басқару саясатына (№01-01-02/20 хаттама), сондай-

ақ Басқарманың 27.03.2020ж. шешімімен бекітілген Тәуекелдерді басқару қағидаларына 
(№01-02-04/047 хаттама) тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру процесі 

нысандандырылған. 

2.  Мемлекеттік корпорацияда Басқарма төрағасы жетекшілік ететін тәуекел-менеджмент 
департаменті жұмыс істейді (жаңартылған ұйымдастырушылық құрылымға сәйкес). 

Басқарма туралы бекітілген Ережеге сәйкес Басқарма отырысына шығарылатын барлық 
мәселелер бойынша тәуекел-менеджмент департаментінен бар тәуекелдер бойынша 

қорытынды талап етіледі. 

3.  Басқарма ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру саласындағы 

ішкі аудит жөніндегі Комитеттің Директорлар кеңесі шешімдерінің және 
ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады. Ішкі құжаттардың 

талаптарына сәйкес сыртқы және ішкі ортадағы өзгерістерді ескере отырып, тәуекелдерді 

басқару және ішкі бақылау жөніндегі мәселелерді қарау және талдау жүйелі түрде жүзеге 
асырылады. 

Басқарма Мемлекеттік корпорацияның негізгі тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі 
жоспардың орындалуын қадағалау арқылы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 

жүйесінің мониторингін жүзеге асырады. 

4.  Тәуекелдерді басқару саясатының «Құрылымдық бөлімшелері» 3.5.4-тармағында 

тәуекелдерді басқару және мониторингілеу үшін қызметкерлердің жауапкершілігі 
бекітілген. Құрылымдық бөлімшелердің ережелерінде және құрылымдық бөлімшелер 

басшыларының, орынбасарларының лауазымдық нұсқаулықтарында әлеуетті және іске 
асырылған тәуекелдер бойынша ақпарат беру бойынша жауапкершілік бекітілген. 

5.  Екі бөлімнен тұратын 2022 жылға арналған тәуекелдердің картасы мен тіркелімі, негізгі 

тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді: 
1. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылға арналған базалық тіркелімі, тәуекелдер 

картасы (операциялық, қаржылық, стратегиялық, бедел, сыбайлас жемқорлық, құқықтық 
тәуекелдер, форс-мажор жағдайындағы тәуекелдер); 

2. 2022 жылға арналған проблемалық мемлекеттік қызметтер бөлінісінде тәуекелдер 
тіркелімі және картасы (стратегиялық және сыбайлас жемқорлық тәуекелдер). 

Әрбір тәуекел бойынша өлшенетін көрсеткіштер негізінде тәуекел факторлары, 
салдарлары, нысаналы көрсеткіштері, ықтималдылықты есептеу әдістемесі және 

тәуекелдің әсері көрсетілген тәуекел паспорты әзірленді. Қажетті статистикалық 
ақпараттың болуын ескере отырып, тәуекелдің ықтималдығы мен әсер ету критерийлері 

бойынша жеке есептеу әдістері жасалды. 

6.  Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару жүйесі Тредвей комиссиясы (COSO) 
демеушілік ұйымдар Комитетінің «Ұйымдардың тәуекелдерін басқару. Стратегиялық 

міндеттерді іске асыруға ықпал ету тұрғысынан тәуекелдерді қарайтын 
интеграцияланған модель» (2016). Осы тәсілді ескере отырып, Мемлекеттік 

корпорацияның тәуекелдер тіркелімі мен картасын қарау кезінде есепке Жалғыз 
акционердің күтуінің KPI және Мемлекеттік корпорацияның стратегиясын іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарында көзделген көрсеткіштер алынады. 
Директорлар кеңесінің 24.12.2021ж. шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) негізгі 

тәуекелдерді іріктеу бойынша критерийлер анықталды. 

7.  2020 жылдың екінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді 
басқару процесінің ағымдағы жағдайы туралы есеп және мемлекеттік қызметтер 

бойынша Мемлекеттік корпорацияның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы 
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Директорлар кеңесінің 25.02.2021ж. шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) назарға алынды.  
Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 

есеп 2021 жылдың бірінші жартыжылдығында ДК-нің 30.06.2021ж. шешімімен (№01-01-
02/05 хаттама) назарға қабылданды. 

2021 жылдың 2 жартыжылдығындағы тәуекелдерді басқарудың ағымдағы жай-күйі 
туралы есеп Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 16 ақпандағы шешімімен назарға 

қабылданды (№01-01-02/01 хаттама). 

8.  Мемлекеттік корпорацияның интернет-сайтында тәуекелдерді басқару жүйесіне қатысты 

ақпарат орналастырылған және тәуекел-менеджмент департаменті директорының, ішкі 
аудит қызметінің байланыс деректері (телефоны, пошталық мекенжайы) көрсетілген, 

оған мерзімді түрде ақпарат келіп түседі (қоңыраулар журналы жүргізіледі). Сонымен 

қатар, Мемлекеттік корпорацияда сенім телефоны бар (+7 700 710 14 14, 8 7172 95 51 14). 

9.  2016 жылғы желтоқсанда құрылған Ішкі аудит қызметі өз қызметін Директорлар кеңесі 

жыл сайын бекітетін және қажеттілігіне қарай қайта қаралатын жылдық аудиторлық 
жоспардың негізінде жүзеге асырады. 

10.  Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық Жоспары Директорлар 
кеңесінің 24.12.2020 жылғы шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген. 

Аудиторлық есептердің нәтижелері, негізгі айқындаулар, негізгі ұсынымдарды көрсете 
отырып, орындалған аудиторлық тапсырмалардың нәтижелері бойынша қорытындылар, 

ұсынымдардың орындалу мониторингі тоқсан сайынғы негізде ішкі аудит жөніндегі 

Комитеттің және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылады. 

11.  2021 жылға бекітілген ІАҚ ЖАЖ - на сәйкес (Директорлар кеңесінің 24.12.2020 жылғы 

№01-01-02/06 шешімі) 2021 жылдың 1 тоқсанында «Ішкі бақылау жүйесін бағалау» және 
«Тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау»аудиті жүргізілді. 

12.  «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 78-бабына сәйкес Мемлекеттік корпорация 
ҚР заңнамасына сәйкес тәуелсіз аудиторды тарту арқылы жылдық қаржылық 

есептіліктің аудитін жүргізеді, ол бөгде тұлға ретінде мүдделі тараптарға ҚЕХС 
талаптарына сәйкес қаржылық есептіліктің дұрыстығы туралы объективті пікір ұсынады.  

Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізілді, 

жарияланған конкурс барысында айқындалған, Жалғыз акционердің шешімімен 
бекітілген аудиторлық ұйым «Crowe Audit Tani» ЖШС болды. 

13.  Мемлекеттік корпорация Мемлекеттік корпорацияның веб-сайтында тартылатын сыртқы 
аудитор туралы егжей-тегжейлі ақпаратты ашады. 

 

Алайда, талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорацияда Кодекстің V 

қағидатының негізгі ережелерін іске асырудың ағымдағы практикасы Кодекстің талаптарына 
ішінара 16% - ға сәйкес келеді, мынадай түсіндірмелер ұсынылады. 

 

№ 

р\б 

Сәйкес келмейтін немесе  

Принциптерге ішінара сәйкестік және  

Кодекстің негізгі ережелері  

Түсіндірмелер және / немесе  

Енгізуге арналған іс-шаралар  

 

1.  Тәуекелдерді басқару мен ішкі 

бақылаудың тиімді жүйесін 

ұйымдастырудың қағидаттары мен 

тәсілдері, оның ішінде 2021 жылы 
болмаған және бекітілмеген ішкі 

бақылау жүйесін ұйымдастыруға және 

бақылау рәсімдерін жүргізуге 

қойылатын талаптарды (ішкі бақылау 
жүйесінің негізгі салалары мен негізгі 

компоненттерінің сипаттамасы, ішкі 

бақылау саласындағы тиімділік пен 

есептілікті бағалау тәртібі және 

Ішінара сақталады. 

Мемлекеттік корпорацияда тәуекелдерді 

басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру 

бөлігіндегі қағидаттар мен тәсілдер ішкі ІНҚ-
да бекітілген, ішкі бақылау жүйесін 

ұйымдастыру бөлігінде жоқ. 

Сонымен қатар, ішкі бақылау жүйесін 

ұйымдастыруға және бақылау рәсімдерін 
жүргізуге қойылатын егжей-тегжейлі 

талаптарды (ішкі бақылау жүйесінің негізгі 

салалары мен негізгі компоненттерінің 

сипаттамасы, ішкі бақылау саласындағы 
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басқалар) көздейді ішкі нормативтік 

құжаттарда. 

тиімділік пен есептілікті бағалау тәртібі 

және басқалар) қамтитын Мемлекеттік 
корпорацияның ішкі бақылау жүйесін 

ұйымдастыру жөніндегі қағидалардың 

жобасы Мемлекеттік корпорация 

басшылығының келісу және бекіту 
сатысында екенін атап өткен жөн. 

2.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

нормативтік құжаттарында 

Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі мен 
басқармасының тәуекелдерді басқару 

мен ішкі бақылау жүйесінің тиімді 

жұмыс істеуін ұйымдастыру мен 

қамтамасыз ету жөніндегі 

жауапкершілігін бекіту керек. 
 

 

Ішінара сақталады. 

Мемлекеттік корпорацияда тәуекелдерді 

басқару жүйесінің тиімді жұмыс істеуін 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесі мен басқармасының жауапкершілігі 

ішкі ІНҚ-да бар және бекітілген, ал ішкі 

бақылау жүйесі бөлігінде ол жоқ. 

Мемлекеттік корпорацияда тиімді ішкі 
бақылау жүйесін ұйымдастыру Мемлекеттік 

корпорация басшылығы мен қызметкерлерінің 

шешімдер қабылдауы кезінде олардың ақылға 

қонымдылығы мен тәуекелдер деңгейінің 
қолайлылығы туралы нақты түсінігін 

қамтамасыз етуге қабілетті басқару 

жүйесін құруға бағытталған. 

Алайда, негізгі және қосалқы бизнес-

процестер мен күнделікті операцияларға 
бақылауды жүзеге асыру үшін бақылау 

рәсімдерін жүргізу сипаттамасы (ішкі бақылау 

жүйесінің негізгі салалары мен негізгі 

компоненттерінің сипаттамасы, ішкі бақылау 
саласындағы тиімділік пен есептілікті бағалау 

тәртібі және басқалар) енгізілген Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі бақылау жүйесін 

ұйымдастыру жөніндегі қағидалардың жобасы 

келісу және келісу сатысында тұр 
Мемлекеттік корпорация басшылығының 

бекітуі. 

3.  Басқарма: 

1) Директорлар кеңесі бекіткен 

тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау саласындағы ішкі 

құжаттарды әзірлеуді және енгізуді 

қамтамасыз етеді; 

Ішінара сақталады. 

Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару 

саясаты мен ішкі бақылау жүйесінің саясатын 
бекітті. Тәуекелдерді басқару жөніндегі 

ережені басқарма бекіткен. Басқарма 

құзыретіне тәуекелдерді басқару жөніндегі 

процесті үйлестіру кіретін, көрсетілген ішкі 
құжаттарды әзірлеген және Мемлекеттік 

корпорацияда тәуекелдерді басқару жөніндегі 

қағидаттар мен тәсілдерді енгізетін 

құрылымдық бөлімше құруды қамтамасыз 

етті. 
Алайда, ішкі бақылау жүйесін 

ұйымдастыруға және бақылау рәсімдерін 

жүргізуге қойылатын егжей-тегжейлі 

талаптарды қамтитын Мемлекеттік 
корпорацияның ішкі бақылау жүйесін 

ұйымдастыру жөніндегі қағидалардың 
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жобасы қаралуда және келісілуде. 

4.  Мемлекеттік корпорацияда 
тәуекелдерді басқару мен ішкі 

бақылаудың тиімді жүйесін 

ұйымдастыру Мемлекеттік 

корпорация басшылығы мен 

қызметкерлерінің шешімдер 
қабылдауы кезінде тәуекелдер 

деңгейінің ақылға қонымдылығы мен 

қолайлылығын дәл түсінуді 

қамтамасыз етуге, тәуекелдерге 
жылдам ден қоюға, негізгі және 

қосалқы бизнес-үдерістер мен 

күнделікті операцияларды бақылауды 

жүзеге асыруға, сондай-ақ кез келген 

Мемлекеттік корпорация басшылығы 
мен қызметкерлерінің тәуекелдер 

деңгейі туралы басшылықты дереу 

хабардар етуді жүзеге асыруға елеулі 

кемшіліктер. 

Ішінара сақталады. 
Тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін 

ұйымдастыру тәуекелдерді басқару жүйесін 

құруға бағытталған және ІНҚ-да рәсімделген, 

онда ішкі бақылау процесін ресмилендіру 

жоқ. 
Басқарма өзіне бекітілген ішкі бақылау 

қағидаттары мен рәсімдерін практикалық іске 

асыру және үздіксіз жүзеге асыру жолымен 

ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз етпейді. 

Алайда, ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға 

және бақылау рәсімдерін жүргізуге 

қойылатын егжей-тегжейлі талаптарды 

қамтитын Мемлекеттік корпорацияның ішкі 
бақылау жүйесін ұйымдастыру жөніндегі 

қағидалардың жобасы қаралуда және 

келісілуде. 

 

5.  Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкерлері жыл сайын, сондай-ақ 

жұмысқа қабылдау кезінде 

қабылданған тәуекелдерді басқару 

және ішкі бақылау жүйесімен танысу 
үшін оқудан/кіріспе нұсқаулықтан 

өтеді. 

Ішінара сақталады. 
Орталық аппараттың құрылымдық 

бөлімшелері мен филиалдарының тәуекел-

үйлестірушілері үшін жұмыс жоспары 

Басқарма төрағасының 2022 жылғы 31 
қаңтардағы №01-24-06/01 бұйрығымен 

әзірленіп, бекітілді. 

Орталық аппараттың, Мемлекеттік 

корпорация филиалдарының тәуекел-

үйлестірушілері жоспарға сәйкес тәуекел-
менеджмент бойынша оқытудан, атап 

айтқанда, осы құрылымдық бөлімшелердің 

тәуекелдері мысалында әлеуетті және іске 

асырылған тәуекелдер базасын қалай дұрыс 
толтыру керектігінен өтеді.  

Бұдан басқа, 2021 жылғы қазанда Мемлекеттік 

корпорацияның Басқарма мүшелері, 

басқарушы директорлары, негізгі 

қызметкерлері тәуекелдерді басқару жүйесі 
бойынша сыртқы оқытудан өтті. 

Алайда, Мемлекеттік корпорацияның 

тәуекелдерді басқару саласындағы 

қағидаттары мен тәсілдемелерімен 
(қызметкерлердің міндеттері мен 

өкілеттіктерін ескере отырып) танысу 

мақсатында жаңа қызметкерлерді жұмысқа 

қабылдау кезінде оқыту жүргізілмейді. 

Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді 
басқару саласындағы қағидаттары мен 

тәсілдерімен (қызметкерлердің міндеттері мен 

өкілеттіктерін ескере отырып) танысу 

мақсатында жаңадан қабылданған 
жұмыскерлер үшін кіріспе Оқыту процесін 

регламенттеуге қатысты тиісті өзгерістер мен 
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толықтырулар тиісті ІНҚ-ға 2022 жылғы 4-

тоқсанда енгізілетін болады. 

 

VI. Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты 

 

 

 

 

Талдау нәтижелеріне 

Мемлекеттік корпорацияның 

Кодекстің VI қағидатының 

негізгі ережелерін сақтауының 

ағымдағы практикасы Кодекстің 

талаптарына 92%–ға сәйкес 

келеді, ережелердің жалпы 

саны-12. 

 

 

 

 

 

№  

р\б 

Мемлекеттік корпорацияның Кодекс талаптарына сәйкестігінің негізгі салалары 

 

1.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, сондай-ақ 
қызметкерлер өздерінің лауазымдық міндеттерін адал және парасатты, мүдделер 

қақтығысын болдырмай, Мемлекеттік корпорация мен Жалғыз акционердің мүдделеріне 
тиісті қамқорлықпен және сақтықпен орындайды.  

Олар өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына ғана емес, 
сондай-ақ этикалық стандарттар мен жалпы қабылданған іскерлік этика нормаларына 

толық сәйкестігін қамтамасыз етеді. 

Мүдделер қақтығысына жол бермеу Жалғыз акционердің, Мемлекеттік корпорацияның, 
Мемлекеттік корпорацияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделерін 

қорғауды қамтамасыз ету үшін маңызды шарт болып табылады. 

2.  2021 жылы корпоративтік қақтығыстардың туындау жағдайлары және мүдделер 

қақтығысына. 

3.  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 қарашадағы 

шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 
қақтығыстарды және мүдделер қақтығысын реттеу қағидаларында корпоративтік 

қақтығыстарды қарау тәртібі көзделген. 2021 жылы Омбудсменнің қолдауымен 

Мемлекеттік корпорация органдарының қарастыру қажеттілігіне байланысты 
корпоративтік қақтығыстар болған жоқ. 

4.  Жоғарыда көрсетілген қағидаларға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның басқару 
органдарының корпоративтік қақтығыстарды қарау жөніндегі құзыреті корпоративтік 

қақтығыстар мәселесінің қандай да бір органның құзыретіне жататындығына байланысты 
шектеледі. Корпоративтік қақтығыстарды шешудегі делдалдың рөлі Омбудсменге 

жүктелген. 

5.  Мүдделер қақтығысының негізгі қағидаттары мен ережелері Директорлар кеңесінің 2019 

жылғы 27 қарашадағы шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) бекітілген корпоративтік 

қақтығыстарды және мүдделер қақтығысын реттеу қағидаларында және Директорлар 
кеңесінің 2020 жылғы 24 қазандағы шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген Іскерлік 

әдеп Кодексінде ашылған. 
Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік қақтығыстарды және мүдделер қақтығысын 

реттеу жөніндегі қолданыстағы қағидаларға Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 

92%

8%

6. Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер 

қақтығысын реттеу қағидаты                          

сақталады

ішінара сақталады

сақталмаған

қолданылмайды

Кодекстің 5.6-бөлімі ережелерінің жалпы саны - 12
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желтоқсандағы шешімімен Басқарма мүшелерінің ықтимал мүдделер қақтығысы туралы 
ақпаратты Мемлекеттік корпорацияның лауазымды адамына немесе органына жария етуі, 

Басқарма мүшелері мен Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің мүдделер 
қақтығысына әкеп соғуы мүмкін операциялар бойынша іс-әрекеттерден және шешімдер 

қабылдаудан бас тартуы жөніндегі тармақтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, 
сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшелері мен жұмыскерлерінің 

мүдделер қақтығысын реттеу және оларды сақтау рәсімдерімен танысуын растау 
қажеттілігі.  

Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу 
және олардың сақталуы жөніндегі рәсімдермен танысқандығы туралы жазбаша растаудың 

үлгісі әзірленді, оны одан әрі енгізу үшін қағидаларға қосымша ретінде енгізу ұсынылады. 

 

Алайда талдау нәтижелері бойынша Кодекстің VI қағидатының негізгі ережелерін іске 
асырудың ағымдағы практикасы Мемлекеттік корпорацияда Кодекстің 8% - ға сақталмайды, 

мынадай түсіндірме қоса беріледі. 

 

№ 

р\б 

Сәйкес келмейтін немесе ішінара 

Кодекстің қағидаттары мен негізгі 

ережелеріне сәйкестігі  

Түсіндірмелер және / немесе  

Енгізуге арналған іс-шаралар 

1.  Жалғыз акционер Мемлекеттік 

корпорацияның операциялық қызметіне 

мемлекеттік органдардың араласуын 

болдырмау, сондай-ақ қабылданған 
шешімдер үшін Директорлар кеңесінің 

жауапкершілігін арттыру мақсатында 

мемлекеттік органдардың өкілдері болып 

табылатын Директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлаудан аулақ болғаны 

жөн. 

Сақталмайды. 

Директорлар кеңесінің құрамы өз қызметін 

9 адам санында жүзеге асырады, олардың 

4-еуі мемлекеттік органдардың, оның 
ішінде Жалғыз акционердің өкілдері болып 

табылады, өйткені Директорлар кеңесінің 

құрамын қалыптастыру және бекіту 

Жалғыз акционердің айрықша құзыреті 
болып табылады. 

 

VII. Мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы ақпаратты ашудың 

ашықтығы мен объективтілігі қағидаты  

 

 

 

Талдау нәтижелері бойынша 

Мемлекеттік 

корпорацияның Кодекстің 

VII қағидатының негізгі 

ережелерін сақтауының 

ағымдағы практикасы 

Кодекстің талаптарына             

78% –ға сәйкес келеді, 

ережелердің жалпы саны-9. 

 

 

 

 

 

№  

р\б 

Мемлекеттік корпорацияның Кодекс талаптарына сәйкестігінің негізгі салалары 

 

1.  Мемлекеттік корпорация өз қызметінде Мемлекеттік корпорация туралы ақпаратты 
ашудың ашықтығы мен қолжетімділігі, сапасы мен жеделдігі жөніндегі стандарттар 

78%

22%

7. Мемлекеттік корпорацияның қызметі 

туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен 

объктивтілігі қағидаты

сақталады

ішінара сақталады

сақталмаған

қолданылмайды

Кодекстің 5.7-бөлімі ережелерінің жалпы саны - 9
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мен талаптарды ұстанады. Мемлекеттік корпорация оның қызметіне қатысты барлық 
елеулі фактілер, оның ішінде оның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері туралы 

дәйекті ақпаратты уақтылы ашуды қамтамасыз етеді. 
Мемлекеттік корпорация Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық 

есептілікті депозитарийге орналастыру арқылы корпоративтік оқиғалар туралы 
ақпаратты ашады. 2021 жылы барлығы 19 оқиға орналастырылды. 

Мемлекеттік корпорация Жарғысының 16-бөліміне сәйкес Мемлекеттік корпорация 
Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз 

акционердің назарына жеткізеді. 
Басқарманың 28.12.2021ж. шешімімен (№01-02-04/53 хаттама) Мемлекеттік 

корпорацияның ақпарат беруге жауапты тұлғалардың функциялары мен міндеттері 
бөлігінде, сондай-ақ персонал саны, активтер мөлшері, таза кіріс бойынша контентті 

толтыру бөлігінде, Басқарма мүшелері туралы және олардың сыйақылары туралы 

ақпарат бөлігінде ақпаратты ашу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

2.  Жалғыз акционердің алдында Мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы ақпаратты 

ашу мәселелері Мемлекеттік корпорация Басқармасының 2019 жылғы 30 қазандағы 
шешімімен (№01-02-04/23 хаттама) Ақпаратты ашу туралы ереже жаңа редакцияда 

бекітілген, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация Басқармасының 2021 жылғы 17 
тамыздағы шешімімен (№01-02-04/23 хаттама) бекітілген Қаржылық есептілік 

депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру регламентін реттейді. 

3.  Мемлекеттік корпорация және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе 

ҚР заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 26 маусымдағы шешімімен (№01-
01-02/02 хаттама) айқындалған. 

Құпия ақпаратты қорғау және жария етпеу, қызметтік, коммерциялық және ҚР 
заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты құпия сақтау және 

жария етпеу туралы талап Мемлекеттік корпорация қызметкерлерімен еңбек 
шарттарына, жария етпеу туралы міндеттемелерге қол қою кезінде қол қою арқылы 

қамтамасыз етіледі. 
Директорлар кеңесінің және Мемлекеттік корпорация Басқармасының мүшелеріне 

қатысты құпия ақпаратты сақтау туралы талап Директорлар кеңесі туралы ережеде, 
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен жасалатын шарттарда бекітілген. 

2021 жыл кезеңінде қызметкерлер мен Директорлар кеңесінің мүшелері қызметтік, 
коммерциялық және ҚР заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияларға қатысы бар 

мәліметтерді жария ету фактілері анықталған жоқ. 

4.  Ашықтық және ақпаратты ашу қағидаттарын іске асыру шеңберінде, сондай-ақ 
ақпаратты ашудың жүйелілігін қамтамасыз ету үшін Мемлекеттік корпорация 

басқарманың 30.10.2019 ж. шешімімен (№01-02-04/32 хаттама) бекітілген 
жұртшылықпен өзара іс-қимыл жөніндегі Мемлекеттік корпорацияның регламентіне 

сәйкес өз қызметі туралы ақпаратты корпоративтік веб-сайтта орналастырады. 
қоғаммен байланыс, сайтты ақпаратпен толтыру тәртібі мен тәсілі, сайттың бөлімдерін 

толтыруға және ақпаратты жаңарту мерзімдеріне жауапты құрылымдық бөлімшелер. 
Мемлекеттік корпорацияның барлық іс-шаралары мен маңызды корпоративтік 

оқиғалары баспасөз релиздерін шығарумен қатар жүреді. 
Қандай да бір ақпаратты ашу кезінде Мемлекеттік корпорация ҚР коммерциялық және 

ҚР заңнамасымен қорғалатын өзге де құпия туралы заңнамасының ережелерін ескереді. 

Материалдар мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады, сондай-ақ барлық 
интерфейс пен негізгі материалдар (бөлімдер) ағылшын тіліне аударылған). Сайтқа 

сілтеме: https://gov4c.kz/. 

5.  Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына сәйкес Мемлекеттік корпорация өз қызметі 

туралы ақпаратты интернетте жұмыс істейтін өзінің интернет-ресурсында 
(корпоративтік веб-сайт) орыс және қазақ тілдерінде, негізгі материалдарды ағылшын 

тілінде және (немесе) мерзімді баспасөз басылымында Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен жариялайды. 
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6.  Мемлекеттік корпорация Басқарманың 11.06.2021ж. шешімімен (№01-02-04/26 хаттама) 
бекітілген Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне, Мемлекеттік корпорацияның 

қызметі туралы Жылдық есепті дайындау қағидаларына сәйкес тұлғалардың кең 
ауқымы үшін өз қызметі туралы жылдық есепті дайындайды және жалпы қабылданған 

практикаға сәйкес ақпаратты ашады. Жылдық есептің құрылымы көрсетілген 
қағидалардың 3-қосымшасында көзделген. 

7.  Директорлар кеңесінің 30.06.2021ж. шешімімен бекітілген (№01-01-02/05 хаттама) 2020 
жылғы Мемлекеттік корпорацияның Жылдық есебі мынадай ақпаратты қамтиды: 

Директорлар кеңесі төрағасының, Басқарма төрағасының үндеуі, құрылу тарихы, 
дамудың стратегиялық бағыттары, стратегияны іске асыру нәтижелері, операциялық 

қызмет нәтижелері, қаржылық есептілік, Корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару, 

орнықты даму,  қаржылық жағдай туралы есеп, жиынтық кіріс туралы есеп, ақша 
қаражатының қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп. 

 

Алайда, талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорацияда Кодекстің VII 

қағидатының негізгі ережелерін іске асырудың ағымдағы практикасы 22% - ға ішінара 
сақталады, мынадай түсіндірмелер қоса беріледі. 

 

№ 

р\б 

Сәйкес келмейтін немесе ішінара   

Кодекстің қағидаттары мен негізгі 

ережелеріне сәйкестігі 

Түсіндірмелер және / немесе  

Енгізуге арналған іс-шаралар  

 

 Интернет-ресурс Жалғыз акционердің 

25.12.2020ж. шешімімен бекітілген 

Корпоративтік басқару кодексінің 

талаптарына сәйкес ақпаратты қамтуы 
тиіс. 

Ішінара сақталады. 

Мемлекеттік корпорацияның ресми сайты 

https://gov4c.kz жеке бөлімдерде 

интерфейсті қолдану арқылы жасалған. 
Алайда сайт бөлімдерінің тақырыптары 

Корпоративтік басқару кодексінің 

талаптарына толық сәйкес келмейді. 

Мемлекеттік корпорацияның ресми 

сайтының интерфейсі мен мазмұнын 
өзектілендіру және жүйелеу (оның ішінде 

қосымша опцияларды енгізу) талап 

етіледі. 

2 Жылдық есептің мазмұнына қойылатын 

талаптар Корпоративтік басқару 
кодексінде санамаланғандарға сәйкес 

ақпараттың, оның ішінде Корпоративтік 

басқару практикасының Кодекс 

қағидаттарына сәйкестігі туралы 
ақпараттың, ал ол сәйкес келмеген кезде 

әрбір қағидаттың сақталмау себептері 

мен лауазымды адамдарға сыйақы беру 

саясаты туралы түсіндірменің болуын 

барынша болжайды. 

Ішінара сақталады. 

Жылдық есепте Корпоративтік басқару 
практикасының Кодекс қағидаттарына 

сәйкестігі және оның қағидаттардың 

әрқайсысының сақталмау себептерін 

түсіндірумен сәйкес келмеу себептері 
туралы ақпарат ашылмаған, сондай-ақ 

Басқарма мүшелері сыйақыларының 

сомасы туралы ақпарат жоқ. 

2021 жылғы жылдық есепті 

Директорлар кеңесі ағымдағы жылдың 
маусым айында қарайды, онда жоғарыда 

аталған сәйкессіздіктер ескеріледі. 

              

 

Дайындаған: 

 

 

Корпоративтік хатшы:                                                                        З. Алдабергенова 


