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Кіріспе 

 

Осы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы Корпоративтік хатшысының есебі 

(бұдан әрі – Есеп, Мемлекеттік корпорация тиісінше) Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік басқару кодексіне, Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі туралы ережеге, Корпоративтік хатшы туралы ережеге 

және корпоративтік басқару мәселелері бойынша өзге де ішкі нормативтік 

құжаттарға сәйкес дайындалған. 

Есептің мақсаты Директорлар кеңесінің жүргізіліп жатқан жұмысы туралы 

және 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес Директорлар кеңесінің 

отырыстарында қаралған маңызды мәселелер туралы хабардар ету болып 

табылады.  

Есеп үш негізгі бөлімнен тұрады.  

«Мемлекеттік корпорацияың Директорлар кеңесінің қызметін 

ұйымдастыру» бірінші бөлімінде Директорлар кеңесінің құрамы, 

директорларды іріктеу және директорлар тәуелсіздігін айқындау критерийлері, 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру саясаты, Директорлар кеңесі 

мен Басқарманың жауапкершілігін шектеу туралы ақпарат ұсынылған.  

«Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі 

қызметі» деген екінші бөлімде Директорлар кеңесі отырыстарының саны және 

оған мүшелерінің қатысуы туралы, кеңестің күндізгі және сырттай 

отырыстарының сандық көрсеткіштері туралы, Директорлар кеңесі мен 

олардың комитеттері есепті кезеңде қараған мәселелер туралы ақпарат, 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің 

орындалуы және Директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі жұмыс жоспары 

туралы ақпарат берілген есепті кезең. 

«Корпоративтік басқару жөніндегі ақпарат» үшінші бөлімінде 

Корпоративтік даму бойынша жүргізілген жұмыс туралы ақпарат, 2021 жылғы 

корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат ұсынылған, Мемлекеттік корпорацияда 

корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданып жатқан 

шаралар, сондай-ақ Корпоративтік хатшының қызметі туралы ақпарат 

баяндалған.  

Тұтастай алғанда, есептің мазмұны мен құрылымы мүдделі 

пайдаланушылардың есепті кезеңдегі Директорлар кеңесі мен Корпоративтік 

хатшының қызметі туралы толық ұсынуы үшін ашылған. 
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1. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру 

1.1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамы 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-

бабы 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесін акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) 

сайлайды. 

Мемлекеттік корпорация Жарғысының 41-тармағының 5) тармақшасына 

сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, 

оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, 

сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін 

сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау 

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады. 2021 жылғы 1 қаңтарға 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мынадай 10 мүшеден тұрды: 

 

 

2021 жыл ішінде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 

құрамы келесі өзгерістерге ұшырады:  

- Жалғыз акционердің 15.01.2021ж. шешімімен (№8/н/қ бұйрық) 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері Балташева 

Әсемгүл Серікқызы мен Ишмухамедов Мұрат Мерғалиұлы өкілеттігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды, ал Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің құрамына Қожықов Әділ Ғалимжанұлы, Басқарма төрағасы – 

Директорлар кеңесінің мүшесі және Балиева Зағипа Яхяновна – Директорлар 

кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор болып сайланды; 

- Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 19.08.2021ж. 

шешімімен (№286н/қ бұйрық) тәуелсіз директор-Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрлан Серікұлы Есембаевтың өкілеттігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды, Ақмарал Серікқызы Найзабекова сайланды, 

Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор. 

Директорлар кеңесінің төрағасы 

1 Мусин Бағдат Батырбекұлы ҚР Цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрі 

Директорлар кеңесінің мүшелері 

2 Оспанов Ербол Дүйсенбайұлы ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

Вице-министрі 

3 Манатаев Руслан Ерғалиұлы ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Вице-министрі 

4 Әмірғалиев  

Азамат Халимеденұлы 

ҚР Әділет министрлігінің Вице-министрі 

5 Ташенев Бақытбек Хакімұлы ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 

және жекешелендіру комитетінің төрағасы 

6 Балташева  

Әсемгүл Серікқызы 

 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» КЕ АҚ Басқарма төрағасы  

Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар 

7 Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы Тәуелсіз директор 

8 Ивар Талло Тәуелсіз директор 

9 Ишмухамедов Марат Мерғалиұлы Тәуелсіз директор 

10 Есембаев Нұрлан Серікұлы Тәуелсіз директор 
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- Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 03.11.2021ж. 

шешімімен (№382н/қ бұйрық) Директорлар кеңесінің мүшесі Манатаев Руслан 

Ерғалиұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. 

Осылайша, 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі келесі 9 мүшеден тұрды: 

 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері туралы 

(оның ішінде біліктілігі туралы) толығырақ мәліметтер Мемлекеттік 

корпорацияның веб-сайтының "Корпоративтік басқару/басқару органдары" 

бөлімінде мына сілтеме бойынша орналастырылған: https://gov4c.kz/. 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамы біліктілігі, 

тәжірибесі, білімі, іскерлік қасиеттері мен әртүрлілігі бойынша теңдестірілген. 

Директорлар кеңесі мүшелерінің мінсіз іскерлік беделі, Ақпараттық 

технологиялар, қаржы, Ішкі аудит, корпоративтік басқару саласында, сондай-ақ 

Мемлекеттік корпорацияны басқару үшін маңызды өзге де салаларда білімі мен 

дағдылары бар. Директорлар кеңесі мүшелерінің топ-менеджерлер, әр түрлі 

компаниялардың басқару органдарының серіктестері мен мүшелері рөлінде 

ауқымды жұмыс тәжірибесі, сондай-ақ мінсіз қоғамдық беделі бар. Тәуелсіз 

директорлардың құрамы мен үлесінің әртүрлілігіне ерекше назар аударылады. 

Директорлар кеңесінің құрамына ерлер де, әйелдер де, сондай-ақ басқа 

мемлекеттің (Эстония) азаматы кіреді, бұл гендерлік және әлеуметтік-мәдени 

әртүрлілікті қамтамасыз етеді. 

2021 жылғы 31 желтоқсанда Директорлар кеңесі мүшелерінің жасы мен 

гендерлік құрамы: 
Жас, % 

30-50 жас 67% 

50 және одан 

көп 

  33% 

 

Директорлар кеңесінің төрағасы 

1 Мусин Бағдат Батырбекұлы ҚР Цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрі 

Директорлар кеңесінің мүшелері 

2 Оспанов 

Ербол Дүйсенбайұлы 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

Вице-министрі 

3 Әмірғалиев 

Азамат Халимеденұлы 

ҚР Әділет Вице-министрі 

4 Ташенев Бақытбек Хакімұлы ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 

және жекешелендіру комитетінің төрағасы 

5 Қожықов Әділ Ғалимжанұлы Басқарма төрағасы  

«Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар 

6 Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы Тәуелсіз директор 

7 Балиева Загипа Яхяновна Тәуелсіз директор 

8 Ивар Талло Тәуелсіз директор 

9 Найзабекова Ақмарал Серікқызы Тәуелсіз директор 

Гендерлік құрам, % 

Ерлер     78% 

Әйелдер     22% 

https://gov4c.kz/


                                                                                                                                                                  6 

1.2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

Комитеттерінің құрамы 

Директорлар кеңесіне алдын ала қарау, талдау және күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу жолымен жәрдемдесу үшін 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 сәуірдегі 

(№01/16 хаттама) шешімімен Директорлар кеңесінің төрт комитеті құрылды: 

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі, кадрлар және сыйақы жөніндегі, ішкі аудит 

жөніндегі және Әдеп жөніндегі комитет. 

2021 жыл ішінде Комитеттер құрамында екі өзгеріс болды: 

1) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамындағы 

кадрлық өзгерістерге байланысты; 

2) Комитеттердің қайта ұйымдастырылуына және Комплаенс пен 

тәуекелдер жөніндегі комитеттің құрылуына байланысты Комитеттердің 

мүшелері ротацияланды. Толығырақ ақпарат төменде берілген. 

 

 
 

Аталған комитеттердің қызметі Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 

желтоқсандағы (№01-01-02/06 хаттама) және 2021 жылғы 24 желтоқсандағы 

(№01-01-02/06 хаттама) шешімдерімен бекітілген енгізілген өзгерістермен 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 3 мамырдағы 

шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) жаңа редакцияларда бекітілген комитеттер 

туралы ережелерге сәйкес жүзеге асырылды (хаттама №01-01-02/10). 

Комитеттер Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 

Консультативтік-кеңесші органдары болып табылады және олардың барлық 

шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша 

ұсынымдар болып табылады. 

Комитеттердің жұмысы әділ, салмақты ұсынымдарды әзірлеуге ықпал 

етеді және Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді. Комитеттердің барлық мүшелерінің жеткілікті 

білімі мен мол тәжірибесі, соның ішінде практикалық тәжірибесі бар. Комитет 

отырыстарына комитет төрағасының шақыруымен Мемлекеттік 

корпорацияның лауазымды адамдары да, қызметкерлері де қатысады. Бұл ретте 

олардың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру құқығы жоқ. 

2021 жылғы 1 қаңтарда Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

Комитеттерінің келесі құрамы жұмыс істеді: 

 

ДИРЕКТОРЛА
Р КЕҢЕСІНІҢ 
КОМИТЕТТЕРІ

Ішкі аудит 
комитеті

Кадрлар және 
сыйақылар 
жөніндегі 
комитет

Әдеп 
жөніндегі 
комитет

Стратегиялық 
жоспарлау 

комитеті
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1) Ішкі аудит комитеті: 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – төрағасы; 

Есембаев Нурлан Серикович – Комитет мүшесі; 

Ишмухамедов Мурат Мергалиевич – Комитет мүшесі; 

Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері – Комитет хатшысы 

(дауыс беру құқығынсыз); 

2) Стратегиялық жоспарлау комитеті: 

Ивар Талло – төрағасы; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі;  

Ишмухамедов Мурат Мергалиевич – Комитет мүшесі; 

Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері – Комитет хатшысы 

(дауыс беру құқығынсыз); 

3) Кадрлар және сыйақы комитеті: 

Есембаев Нурлан Серикович – төрағасы; 

Ивар Талло – Комитет мүшесі; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі; 

Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері – Комитет хатшысы 

(дауыс беру құқығынсыз); 

4)  Әдеп жөніндегі Комитет: 

Ишмухамедов Мурат Мергалиевич – төрағасы; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі; 

Ивар Талло – Комитет мүшесі; 

Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері – Комитет хатшысы 

(дауыс беру құқығынсыз); 

 

2021 жылы Комитеттер құрамында келесі өзгерістер болды. 

Директорлар кеңесінің құрамындағы кадрлық өзгерістерге байланысты   

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 

қаңтардағы шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) Комитеттер келесі 

құрамдарда бекітілді: 

1) Ішкі аудит комитеті: 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – төрағасы; 

Балиева Загипа Яхяновна – Комитет мүшесі; 

Есембаев Нурлан Серикович – Комитет мүшесі; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

2) Стратегиялық жоспарлау комитеті: 

Ивар Талло – төрағасы; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі; 

Балиева Загипа Яхяновна – Комитет мүшесі; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

          3) Кадрлар және сыйақы комитеті: 

Есембаев Нурлан Серикович – төрағасы; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі; 

Ивар Талло – Комитет мүшесі; 
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Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

4) Әдеп жөніндегі Комитет: 

Балиева Загипа Яхяновна – төрағасы; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі; 

Есембаев Нурлан Серикович – Комитет мүшесі;  

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

Кейіннен, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет пен әдеп жөніндегі 

комитетті біріктіру жолымен комитеттерді қайта ұйымдастыруға, сондай-ақ 

комплаенс және тәуекелдер жөніндегі жаңа комитетті құруға байланысты 

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 06 қазандағы шешімімен (№01-01-02/08 

хаттама) Комитеттер мүшелері ротацияланды және Комитеттер төмендегі Жаңа 

құрамдарда бекітілді: 

1) Ішкі аудит комитеті: 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – төрағасы; 

Балиева Загипа Яхяновна – Комитет мүшесі; 

Ивар Талло – Комитет мүшесі; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

2) Стратегиялық жоспарлау комитеті: 

Ивар Талло – төрағасы;  

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі; 

Балиева Загипа Яхяновна – Комитет мүшесі; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

3) Кадрлар, сыйақылар және этика комитеті: 

Найзабекова Акмарал Сериковна – төрағасы; 

Балиева Загипа Яхяновна – Комитет мүшесі; 

Ивар Талло – Комитет мүшесі; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

4) Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі Комитет: 

Балиева Загипа Яхяновна – төрағасы; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – Комитет мүшесі; 

Найзабекова Акмарал Сериковна – Комитет мүшесі; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 

 

Осылайша, 2021 жылғы 06 қазаннан бастап Директорлар кеңесінің 

жанында төмендегі 4 Комитет жұмыс істей бастады: 
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1.3. Тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері 

Корпоративтік басқарудың белгіленген практикасына және Заңның 54-

бабы 5-тармағының талаптарына, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация 

Жарғысының 53-тармағына сәйкес Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар 

сайланады, олардың саны Директорлар кеңесі құрамының отыз пайызынан кем 

болмауы тиіс, бұл шындыққа сәйкес келеді. 

Заңның 1-бабының 20-тармақшасына сәйкес "тәуелсіз директор" 

Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде: 

1) сайланған сәтте Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғасы болып 

табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде 

болған жоқ (оның осы қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған 

жағдайды қоспағанда).; 

2) Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес 

тұлға болып табылмайды; 

3) Мемлекеттік корпорацияның немесе Мемлекеттік корпорацияның 

үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағыныстылықпен байланысты 

болмаса және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде 

осы тұлғаларға бағыныстылықпен байланысты болмаса; 

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды; 

5) Мемлекеттік корпорацияның аудиторы болып табылмайды және 

Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;; 

6) Мемлекеттік корпорацияның аудитіне аудиторлық ұйымның 

құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаса және өзі Директорлар 

кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаса 

тоқтатылуға тиіс. 

Директор тәуелсіз деп танылуы мүмкін, егер ол: 

- соңғы бес жыл ішінде осы Мемлекеттік корпорацияның немесе оның 

еншілес және тәуелді ұйымының қызметкері болмаған; 

- Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Мемлекеттік 

корпорациядан қосымша сыйақы алмаған немесе алмаған жағдайда; 

- акционерлерді немесе Мемлекеттік басқару органдарын ұсынбайды; 

- қатарынан тоғыз жылдан астам Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің мүшесі болған жоқ. 

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ 

КОМИТЕТТЕРІ

Ішкі аудит 
комитеті

Кадрлар, 
сыйақылар және 
этика комитеті

Комплаенс және 
тәуекелдер жөніндегі 

комитет

Стратегиялық 
жоспарлау 

комитеті
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Тәуелсіз директорларға кандидатураларды таңдау кезінде жоғарыда 

аталған критерийлер назарға алынды. 

Жалғыз акционердің 2019 жылғы 24 сәуірдегі (№63н/қ бұйрық) 

шешімдерімен тәуелсіз директорлар Б.Ғ. Мұхамеджанов, И.Талло сайланды, 

15.01.2021 ж. (№8/н/Қ бұйрық) тәуелсіз директор З.Я. Балиева және 

19.08.2021ж. (№286н/қ бұйрық) тәуелсіз директор А.С. Найзабекова сайланды. 

Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлар мен Мемлекеттік 

корпорация арасындағы өзара қарым-қатынастар Мемлекеттік корпорация 

атынан Директорлар кеңесінің төрағасы 2019 жылғы 25 қарашадағы                                           

Б.Ғ. Мұхамеджановпен және И. Талломен, 2021 жылғы 15 қаңтардағы З.Я. 

Балиевамен және 2021 жылғы 19 тамыздағы А. С. Найзабековамен жасалған 

шарттарда регламенттеледі, олар Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуымен 

туындаған құқықтық қатынастарға таралады. тәуелсіз директорлар сайланған 

сәт. 

 

1.4. Директорларға сыйақы 

Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің қызметіне байланысты 

шығыстарды көтереді, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың 

өз функцияларын жүзеге асыруына байланысты барлық құжатпен расталған 

шығыстарды өтейді. 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

сыйақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау мәселелері Жалғыз 

акционердің айрықша құзыретіне жатады. 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстарды өтеуді 

төлеу шарттары мен тәртібі Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 

04.10.2019ж. шешімімен (№262н/қ бұйрық) бекітілген Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне сыйақылар мен шығыстарды өтеуді төлеу қағидаларында (бұдан әрі 

– қағидалар) айқындалған.  

Сыйақы төлеуді реттейтін аталған Қағидалардың ережелері мемлекеттік 

қызметшілер және Мемлекеттік корпорацияның қызметкерлері болып 

табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне қолданылмайды. (Ереженің 2 - 

тармағының 2.2) тармақшасы). 

Осылайша, сыйақыны тек тәуелсіз директорлар алады. Корпоративтік 

басқарудың қолданылатын практикасына сәйкес сыйақының негізгі нысандары 

ретінде Мемлекеттік корпорация мыналарды пайдаланады: 

1) Директорлар кеңесінің бір отырысына қатысқаны үшін негізгі сыйақы 

830 000 (сегіз жүз отыз мың) теңге мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте аталған 

сыйақы тәуелсіз директорға оның Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай 

отырыстарына қатысқаны үшін төленеді; 

2) комитеттің төрағасы ретінде Директорлар кеңесі Комитетінің бір 

отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы 58 000 (елу сегіз мың) теңге 

мөлшерінде белгіленеді.  

Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіз 

директорларға негізгі сыйақының жалпы сомасы 5 000 000 (бес миллион) 

теңгеден аспауға тиіс және Директорлар кеңесі комитетінің отырысына 

Комитеттің төрағасы ретінде қатысқаны үшін қосымша сыйақының жалпы 
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сомасы Мемлекеттік корпорацияның тиісті жылға арналған Даму жоспарында 

көзделген 350 000 (үш жүз елу мың) теңгеден аспауға тиіс. 

Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорация өз функцияларын Қазақстан 

Республикасының заңнамасында бекітілген лимиттерге сәйкес орындауға 

байланысты шығыстарды, атап айтқанда комитеттер мен Директорлар кеңесінің 

күндізгі және сырттай отырыстарына қатысуына байланысты шығыстарды 

өтейді. Оның ішінде, тұратын не басым болатын жеріне жол жүру шығыстары, 

тұрғын үй жалдау жөніндегі шығыстар және тәуліктік шығыстар. 

Егер осы тәуелсіз директорлардың іс-әрекеттері олардың Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын жүзеге асыруына 

байланысты болмағаны немесе Мемлекеттік корпорация үшін жағымсыз 

салдарларға әкеп соққаны анықталса, Мемлекеттік корпорацияның жалғыз 

акционері Директорлар кеңесі мүшелері шеккен шығыстарды өтеуден бас тарту 

туралы шешім қабылдай алады. 

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу олар мынадай шарттарды орындаған 

кезде жүзеге асырылады: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Мемлекеттік 

корпорацияның Жарғысында, Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі 

құжаттарында және директормен жасалған шартта көзделген Директорлар 

кеңесі мүшесінің міндеттерін адал орындау;  

2) шешімдер қабылдау кезінде ҚР заңнамасының, Мемлекеттік 

корпорацияның Жарғысының және Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі 

құжаттарының, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 

шешімдерінің сақталуы; 

3) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің отырыстарына 

және оның комитеттеріне қатысуға, белгіленген тәртіппен күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша өз пікірін толық және уақтылы білдіруге құқығы бар. 

Осылайша, барлық салықтар мен төлемдерді ескере отырып, 2021 жылы 

Мемлекеттік корпорацияның тәуелсіз директорларына төленген негізгі және 

қосымша сыйақының жалпы сомасы 26 243 006, 50 теңгені (жиырма алты 

миллион екі жүз қырық үш мың алты теңге 50 тиын) құрады, оның ішінде 24 

000 000 (жиырма төрт миллион теңге) негізгі және қосымша сыйақыдан 

тұратын сыйақы 22 490 000 (жиырма екі миллион төрт жүз тоқсан мың теңге) 

сомасындағы сыйақылар және 1 510 000 (бір миллион бес жүз он мың теңге) 

сомасындағы қосымша сыйақылар, сондай-ақ 2 243 006,50 (екі миллион екі жүз 

қырық үш мың алты теңге 50 тиын) салықтар мен төлемдер. 

Есепті кезеңде тәуелсіз директорларға төленген шығыстардың өтемақысы 

191 147 теңгені (бір жүз тоқсан бір мың бір жүз қырық жеті теңге) құрады.  

Осылайша, 2021 жылы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

мүшелерінің-тәуелсіз директорларының қызметіне байланысты барлық 

шығыстар барлық салықтар мен төлемдерді ескере отырып, 26 434 153, 50 

(жиырма алты миллион төрт жүз отыз төрт мың бір жүз елу үш теңге 50 тиын) 

құрады. 

 

1.5. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 

қарашадағы шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның 



                                                                                                                                                                  12 

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу 

туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) бекітілді. 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінде және 

жоғарыда көрсетілген ережеде Директорлар кеңесі бекіткен құрылымдалған 

процесс шеңберінде жыл сайынғы бағалау жүргізу көзделген. Бұл ретте үш 

жылда кемінде бір рет бағалау тәуелсіз консультанттарды тарта отырып 

жүргізіледі.  

2022 жылғы 16 ақпандағы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесі (№01-01-02/01 хаттама) Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің 2021 жылғы қызметіне Корпоративтік хатшының жұмысын 

үйлестіре отырып, Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сауалнама 

жүргізу арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен бағалау жүргізу туралы шешім 

қабылдады. 

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін бағалау 

(бұдан әрі – бағалау) мынадай критерийлерді қамтыды: өкілеттіктері мен 

құзыреттері, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын іске асыру, 

Директорлар кеңесінің құрылымы мен құрамы, жұмыс тәртібі және оның 

қызметін ақпараттық қамтамасыз ету, міндеттері мен жауапкершілігі. 

Мемлекеттік корпорацияның және оның комитеттерінің Директорлар 

кеңесі қызметінің жұмысын бағалау "озық тәжірибе" ұсынымдарына сәйкес 

Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің жұмысын жандандыру және оның 

мүшелерінің жеке қатысуы, Мемлекеттік корпорацияның табысты жұмысын 

қамтамасыз етуде Директорлар кеңесінің тиімділігін арттыру негізгі мақсатты 

көздеді. 

Директорлар кеңесінің қызметін бағалаудың сауалнамалық деректерін 

қорыту бойынша жүргізілген жұмыс қорытындылары бойынша Директорлар 

кеңесінің жұмыс қызметінің тиімділігі 4,71 – ден жоғары (осы саладағы 

практика үздік стандарттарға сәйкес келеді, бірақ жекелеген ұсынымдар мен 

ұсыныстар бар), ал Комитеттің қызметін бағалау-4,95 (осы саладағы практика 

үздік стандарттарға сәйкес келеді, жақсартуды талап етпейді және мұндай 

практика мынадай жалғастыру), бұл таңдалған ұйымдастырушылық модель мен 

құрылым үшін қолайлы. 

Сауалнама нәтижелері Директорлар кеңесінің басшылығына деген 

сенімді және бір-біріне деген өзара құрметті көрсетті. Талқылауға және 

жетілдіруге жататын ұсыныстар мен ұсыныстардың болуына қарамастан, 

Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмыс қызметінде елеулі 

кемшіліктер табылмағанын атап өту қажет. Директорлар кеңесі мен оның 

комитеттерінің отырыстарын өткізу саясатын көп жағдайда сындарлы деп 

сипаттауға болады, ал Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметі 

тұтастай алғанда қанағаттанарлық деп танылады. 

Осылайша, бағалау Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен 

оның комитеттері қызметінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 

көптеген аспектілері Корпоративтік даму тәжірибесінің ұсынымдарына сәйкес 

келетінін көрсетті. 

Алайда, есепті талқылау шеңберінде Директорлар кеңесінің қызметін 

одан әрі жақсарту үшін салалар мен бағыттар анықталды, атап айтқанда: 
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- Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің мәртебесін айқындау 

("Мемлекеттік корпорация туралы" ҚР Заңының жобасын пысықтау), 

әлеуметтік тұрақтылық (ХҚКО қызметкерлерінің жалақысын арттыру), 

комплаенс жүйесін енгізу, Мемлекеттік корпорацияның HR саясатын дамыту 

мәселелерінде күш-жігерді шоғырландыру; 

- Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару жүйесінде, оның 

ішінде негізгі тәуекелдер мен Мемлекеттік корпорация қызметінің негізгі 

бағыттары бойынша жүргізіп жатқан жұмысына қатысты хабардарлықты 

арттыру; 

- Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және 

мамандануын кеңейту жұмыстарын жалғастыру. 

Облыстарға қатысты Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру 

мақсатында жақсарту үшін Директорлар кеңесінің 20.05.2022ж. шешімімен 

(№01-01-02/04 хаттама) бекітілген Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді. 

 

1.6. Мүдделер қақтығысын басқару 

Мемлекеттік корпорацияда корпоративтік жанжалдар мен мүдделер 

қақтығысын реттеу қағидалары қолданылады. Қағидалар корпоративтік 

жанжалдардың алдын алу және оларды реттеу, мүдделер қақтығысын уақтылы 

анықтау және болғызбау, сондай-ақ корпоративтік жанжал немесе мүдделер 

қақтығысы туындаған немесе туындауы мүмкін болған жағдайда Мемлекеттік 

корпорацияның барлық органдарының іс-қимылдарын айқындау тәртібі мен 

рәсімдерін белгілейді. 

2021 жылы Директорлар кеңесінің жұмысында мүдделер қақтығысы 

тіркелген жоқ. 

 

1.7.Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін оқыту және 

дамыту 

Мемлекеттік корпорацияда Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін 

дамыту және олардың сыртқы сарапшыларды тартуы жөніндегі қағидалар 

қолданылады. Қағидалар Директорлар кеңесі мүшелерінің дағдыларын дамыту 

және біліктілігін арттыру жүйесін енгізу және егер Директорлар кеңесі 

қарайтын мәселелер сыртқы кәсіби және тәуелсіз сараптаманы талап ететін 

болса, олардың сыртқы сарапшыларды тартуға құқықтарын іске асыру 

жолымен Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында 

корпоративтік басқарудың үздік практикасын ескере отырып әзірленді. 

2021 жылы қажеттіліктің болмауына байланысты сыртқы сарапшылар 

тартылмады. 

Алайда, алғаш рет Директорлар кеңесінің 21.10.2020ж. шешімімен (№01-

01-02/04 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

мүшелерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарлама 

(жоспар) іске асырылды. Директорлар кеңесінің мүшелері 2021 жылғы сәуірде 

Нұр-Сұлтан қаласында KPMG компаниясымен, сондай-ақ ішкі аудит 

комитетінің төрағасы және мүшелері Б.Ғ.Мұхамеджанов, З.Я.Балиева және 

Н.С. Есембаевпен ұйымдастырылған және өткізілген «Дағдарыс жағдайында 

ақша ағындарын басқару» тақырыбы бойынша семинардан өтіп, сертификаттар 
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алды. курстан өтіп, «Тәуекел-менеджмент» тақырыбы бойынша сертификаттар 

алды (3-4 тамыз 2021 жыл, Алматы қ., «INTERNATIONAL BUSINESS 

ACALEMY IBA» компаниясы). 

 

1.8. Атқарушы орган - Басқарманың Директорлар кеңесі 

жауапкершілігінің аражігін ажырату 

Мемлекеттік корпорацияның жалғыз акционері, Директорлар кеңесі және 

Басқармасы арасында өкілеттіктерді бөлу Мемлекеттік корпорацияның 

Жарғысында және Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарында 

айқындалады. 

Директорлар кеңесі басқару органы болып табылады, жалғыз акционер 

мен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, 

Мемлекеттік корпорацияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімдері ҚР 

заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне және Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады. Директорлар кеңесінің 

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне 

жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз 

акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.  

Директорлар кеңесі:  

- мүдделердің әлеуетті қақтығыстарын Мемлекеттік корпорацияның 

лауазымды тұлғалары деңгейінде қадағалау және жою, оның ішінде 

Мемлекеттік корпорацияның меншігін заңсыз пайдалану және мүдделілік бар 

мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалану;  

- Мемлекеттік корпорацияда корпоративтік басқару практикасының 

тиімділігін және корпоративтік басқару деңгейін арттыруды бақылауды жүзеге 

асыру.  

Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің әрекеттерінен немесе 

әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін, сондай-ақ қабылданатын шешімдердің 

салдарлары үшін жауапты болады. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі 

шешімге қарсы дауыс берсе немесе Мемлекеттік корпорацияға шығын 

келтіруге әкеп соққан дауыс беруге қатыспаса, ол жауапты болмайды. 

Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен тиісті диалогты 

қамтамасыз ету үшін жауапты болады.  

Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасынан басқа Басқарма 

мүшелері Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне сайлана 

(тағайындала) алмайды. Басқарма төрағасы Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана (тағайындала) алмайды.  

Басқарма ағымдағы жедел басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы 

орган болып табылады, Мемлекеттік корпорация қызметінің кез келген 

мәселелері бойынша (жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің құзыретіне 

жатқызылмаған) шешімдер қабылдайды және өзіне жүктелген міндеттерді 

орындау үшін Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің алдында жауапты 

болады.  

Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген 

функцияларды орындау кезінде Мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы, 

оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты уақтылы беруді қамтамасыз етеді.  
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Бұдан басқа, басқарма осы функцияларды іске асыру жөніндегі іс-

шаралар жоспарын әзірлеуге және ағымдағы операциялық қызметке жауапты 

болады. Басқарма Директорлар кеңесінің алдында Даму Стратегиясының 

көрсеткіштерін орындау бойынша және өз мақсаттарына қол жеткізу бойынша 

атқарылған жұмыс туралы жай-күйі үшін есеп береді. 

Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер Мемлекеттік корпорацияның 

Жарғысында көрсетілген. 

Басқарма құрамына Басқарма төрағасын есепке ала отырып, 6 мүше 

кіреді. 2021 жылы Мемлекеттік корпорацияның Басқарма құрамы өзгерді.  

Басқарма құрамының ауысымдылығы кестеде, ал басқарма құрамында 

болу мерзімі 31.12.2021 ж. төмендегі диаграммада көрсетілген. 

 
№ 

р/с 

Аты-жөні Лауазымы Сайланған 

күні 

Тоқтату күні Жылдар 

саны «+», «-

» 

1.  Балташева Ә.С. Басқарма төрағасы 08.04.2019ж 05.01.2021ж 1 жыл 

9 ай 

2.  Қожықов Ә.Ғ. Басқарма төрағасы 08.01.2021ж қазіргі 11,5 ай 

3.  Саданов М.А. Басқарма төрағасының 

орынбасары 

23.05.2019ж 05.03.2021ж 1 жыл 

10 ай 

4.  Жунусов Б.У. Басқарма төрағасының 

орынбасары 

22.04.2019ж қазіргі 2 жыл 

8 ай 

5.  Абдильдин С.Т. Басқарма төрағасының 

бірінші орынбасары 

07.10.2020ж қазіргі 1 жыл 

2 ай 

6.  Абаханов Н.Б. Басқарма төрағасының 

орынбасары 

07.10.2020ж 

 

қазіргі 1 жыл 

2 ай 

7.  Шокпаров О.Б. Басқарма аппаратының 

басшысы-Басқарма 

мүшесі 

30.04.2017ж 05.03.2021ж 3 жыл 

11 ай 

8.  Мұсан А.Е. Басқарма аппаратының 

басшысы-Басқарма 

мүшесі 

05.03.2021ж 13.01.2021ж 10 ай 

9.  Кұатов К.К. Басқарма аппаратының 

басшысы-Басқарма 

мүшесі 

13.01.2021ж қазіргі 0 ай 

10.  Жұмабеков 

С.Л. 

Басқарма төрағасының 

орынбасары 

05.03.2021ж қазіргі  10 ай 

 

 
 

40%

40%

20%

Басқарма құрамында болу мерзімі 31.12.2021 ж. 

0 айдан 1 жылға дейін

1 жылдан 2 жылға дейін

2 жылдан 4 жылға дейін
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Басқарма отырыстары кестеге сәйкес жүзеге асырылады, онда Мемлекеттік 

корпорацияның қызметін қамтамасыз ету мәселелері қаралады.  

Есептік кезеңде 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. 

 

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметі 

2.1 Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оларға 

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысуы 

2021 жылы Директорлар кеңесі 10 отырыс өткізді, оның ішінде 5 күндізгі 

отырыс және сырттай дауыс беру арқылы өткізілген 5 отырыс. Жалпы алғанда 

Директорлар кеңесіне 71 мәселе шығарылды, 69 мәселе бойынша шешім 

қабылданды және қаралды, 2 мәселе күн тәртібінен алынды (пысықтау 

қажеттілігіне орай Мемлекеттік корпорацияның жаңа редакциядағы активтерін 

сату Қағидаларын бекіту туралы және мерзімінен бұрын болуына байланысты 

бекітілген еңбекақы төлеу схемасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін 

белгілеу туралы). 

69 мәселені қарау қорытындысы бойынша шешім қабылданып, 30 

тапсырма берілді, оның ішінде 29 - ы орындалды, 1 – і орындауда (тапсырма 

Мемлекеттік корпорация деңгейінде орындалды, бұдан әрі уәкілетті орган өз 

құзыреті бойынша шешім қабылдайды). 

Корпоративтік басқару кодексінің ұсынымдарына сәйкес жыл сайын 

сырттай өткізілетін Директорлар кеңесі отырыстарының санын барынша азайту 

талап етілетінін хабарлау қажет. Алайда, пандемияға және сырқаттанушылық 

саны бойынша елдегі жағдайдың нашарлауына, сондай-ақ Директорлар 

кеңесінің төрағасы Б.Б. Мусиннің келісуімен Директорлар кеңесі туралы 

ережеде рұқсат етілген шешімдер қабылдаудың шұғылдығына байланысты 

2021 жылы сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданды. 

Төменде келтірілген кестеде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің соңғы үш жылдағы жұмысының салыстырмалы деректері және 

арақатынастар диаграммасы көрсетілген (1,2,3,4 кестелерді қараңыз). 
Кесте 1 

 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл 

 бетпе-бет сырттай барлығы бетпе-бет сырттай барлығы бетпе-бет сырттай барлығы 

Директорлар 5 1 6 4 2 6 5 5 10 

кеңесі         

отырыстарының 

саны 

        

Қатынасы, % 83% 17% 100% 67% 33% 100% 50% 50% 100% 

Қаралған 46 9 55 36 16 52 48 21 69 

мәселелер         

саны         

Қатынасы, % 84% 16% 100% 69% 31% 100% 70% 30% 100% 
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Кесте 2 

 
 

 

Кесте 3 

 
 

 
Кесте 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019 жылы Директорлар кеңесінің сырттай және күндізгі өткізілген 

отырыстарының % арақатынасы

Сырттай отырыстар Күндізгі отырыстар

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020 жылы Директорлар кеңесінің сырттай және бетпе-бет өткізілген 

отырыстарының % арақатынасы

Сырттай отырыстар Күндізгі отырыстар

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2021 жылы Директорлар кеңесінің сырттай және бетпе-бет өткізілген 

отырыстарының % арақатынасы

Сырттай отырыстар Күндізгі отырыстар
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Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021 жылы 

Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуы төменде келтірілген кестеге 

сәйкес ұсынылған (5-кестені қараңыз).                                                                                                     
 

Кесте 5  

 
 

Ескертпе: Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының есепті кезеңдегі 

отырыстарға қатысуы пайыздық мәнде мынадай: Б.Б. Мусин – 10 – нан 10 – ға (100%), Б.Х. 

Ташенев-10-нан 9-ға (90%), Р.Е. Манатаев-10-нан 7-ге (70%), Е.Д. Оспанов – 10 – нан 8 - і 

(80%), Әмірғалиев А.Х. – 10-нан 7-і (70%), Қожықов А. Г. - 10-нан 10-ы (100%), 

Мұхамеджанов Б.Ғ. - 10-нан 10-ы (100%), Ивар Талло 10-нан (100%), Балиева З.Я. - 10-нан 

10 (100%), Есембаев Н.С. – 10 – нан 7 (70%), Найзабекова А.С. - 10-нан 3 (30%). 

Болмау себептері: Р.Е. Манатаев өз өкілеттігін 03.11.2021 ж. бастап мерзімінен бұрын 

тоқтатты, Е.Д. Оспанов және А.Х. Әмірғалиев жыл сайынғы еңбек демалысында және 

науқастануы бойынша болған, Б.Х. Ташенев ҚР Үкіметінің кеңесіне қатысу себебінен 

болмаған, А. С. Найзабекова 19.08.2021 ж. бастап сайланған.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021 жылы Диреткорлар кеңесінің 

отырстарына қатысу

нақты қатысу

отырыстар саны



 

2.2 Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының саны және оларға тиісті комитеттердің әрбір мүшесінің келуі 

Ішкі аудит жөніндегі комитет мүшелерінің есепті кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы мынадай түрде 

болады. 
 

Комитет 

мүшесінің 

аты-жөні 

22.01.2021 

(сырттай

) 

17.02.2021 

(бетпе-

бет) 

23.02.2021 

(бетпе-бет) 

26.04.2021 

(бетпе-бет) 

12.05.2021 

(бетпе-бет) 

17.06.2021 

(бетпе-бет) 

02.08.2021 

(бетпе-

бет) 

22.09.2021 

(бетпе-бет) 

01.10.2021 

(бетпе-

бет) 

17.11.2021  

(бетпе-

бет) 

20.12.2021 

(бетпе-бет) 

27.12.2021 

(бетпе-бет) 

Отырыстар

дың 

барлығы 

Жиыны:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

Мұхамеджанов 

Бектас 

Ғафурұлы, 

комитет 

төрағасы 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Есембаев 

Нұрлан 

Серікұлы,  

комитет мүшесі 

+ + + + + + + -* - - - - 7 

Балиева  

Загипа 

Яхяновна, 
комитет мүшесі 

-** + + + + + + + + + + + 10 

Ивар Талло,  

комитет мүшесі 
-*** - - - - - - - - + + + 3 

 

 

* Есембаев Нұрлан Серікұлы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттігін 2021 жылғы 19 тамыздан бастап тоқтатты. 

 

** Балиева Загипа Яхияқызы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) ішкі аудит комитетінің 

құрамына бекітілді және 2021 жылғы ақпаннан бастап ішкі аудит жөніндегі комитеттің жұмысына кірісті.  

 

*** Ивар Талло Директорлар кеңесінің 06.10.2021 жылғы шешімімен Ішкі аудит комитетінің құрамында бекітілді (№01-01-02/08 хаттама) 

және ішкі аудит жөніндегі комитеттің жұмысына 2021 жылғы 6 қазаннан бастап кірісті.  
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Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің есепті кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы 

мынадай түрде болады. 
 Комитет мүшесінің аты-жөні 22.01.2021ж 

(сырттай) 

17.02.2021ж 

(сырттай) 

21.04.2021ж 

(бетпе-бет) 

12.05.2021г 

(бетпе-бет) 

18.05.2021ж 

(бетпе-бет) 

17.06.2021ж 

(бетпе-бет) 

22.09.2021ж 

(бетпе-бет 

Отырыстардың 

барлығы 

Жиыны: 1 2 3 4 5 6 7 7 

Есембаев Нұрлан Серікұлы, комитет 
төрағасы 

+ + + + 
+ 

+ -* 6 

Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы,  

комитет мүшесі 
+ + + + 

+ 
+ + 7 

Ивар Талло, комитет мүшесі + + + + + + + 7 

* Есембаев Нұрлан Серікұлы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттігін 2021 жылғы 19 тамыздан бастап тоқтатты 

 

Әдеп жөніндегі комитет мүшелерінің есепті кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы мынадай түрде 

болады. 
 Комитет мүшесінің аты-жөні 22.01.2021ж 

(сырттай) 

17.02.2021ж 

(бетпе-бет) 

21.04.2021 ж 

(бетпе-бет) 

12.05.2021 ж 

(бетпе-бет) 

17.06.2021 ж 

(бетпе-бет) 

Отырыстардың 

барлығы 

Жиыны: 1 2 3 4 5 5 

Балиева Загипа Яхяновна, комитет 

төрағасы 
-* + + + + 4 

Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы,  

комитет мүшесі 
+ + + + + 5 

Есембаев Нұрлан Серікұлы, комитет 

мүшесі 
-** + + + + 4 

Ивар Талло, комитет мүшесі + -*** - - - 1 

* Балиева Загипа Яхяновна Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) Әдеп жөніндегі 

комитеттің құрамына бекітілді және осы комитеттің жұмысына 2021 жылғы ақпаннан бастап кірісті.  

 

** Есембаев Нұрлан Серікұлы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) Әдеп жөніндегі 

комитеттің құрамына бекітілді және осы комитеттің жұмысына 2021 жылғы ақпаннан бастап кірісті.  

 

*** Ивар Талло Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) Стратегиялық жоспарлау 

комитетінің құрамына (Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы) және кадрлар мен сыйақылар комитетінің құрамына (кадрлар мен 

сыйақылар комитетінің мүшесі) бекітілді және осы комитеттердің жұмысына 2021 жылғы ақпаннан бастап кірісті.  
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Кадрлар, сыйақылар және Әдеп жөніндегі комитет мүшелерінің есепті кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес 

қатысуы мынадай түрде болады. 
 Комитет мүшесінің аты-жөні 19.11.2021ж 

(бетпе-бет) 

15.12.2021ж 

(сырттай)  

Отырыстардың 

барлығы 

Жиыны: 1 2 2 

Найзабекова Ақмарал Серіқызы,  

Комитет 
+ + 2 

Балиева Загипа Яхяновна, комитет мүшесі 

 
+ + 2 

Ивар Талло, комитет мүшесі + + 2 

 

Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитет мүшелерінің есепті кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы 

мынадай түрде болады. 
Комитет мүшесінің аты-жөні 15.12.2021ж 

(сырттай)  

27.12.2021ж 

ІАК-мен 

бірлескен 

(бетпе-бет) 

Отырыстардың барлығы 

Жиыны:  1 2 2 

Балиева Загипа Яхяновна, комитет төрағасы + + 2 

Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы, комитет мүшесі; 
+ + 2 

Найзабекова Ақмарал Серікқызы, комитет мүшесі; + + 2 

 

Комитет мүшелерінің есепті кезеңде өткізілетін Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің отырыстарына 

дербес қатысуы мынадай түрде болады. 
 Комитет мүшесінің аты-

жөні 

17.02.21 

(бетпе-бет) 

12.05.21 

(бетпе-

бет) 

17.06.21 

(бетпе-

бет) 

05.08.21 

(сырттай) 

06.08.21 

(сырттай) 

22.09.21 

(бетпе-

бет) 

17.11.21 

(бетпе-бет) ) 

Отырыстард

ың барлығы 

Жиыны: 1 2 3 4 5 6 7 7 

Ивар Талло, Комитет 

төрағасы 
+ + + + + + + 

7 

Балиева  

Загипа Яхяновна, 

комитет мүшесі 

+ + + + + + + 
7 

Мұхамеджанов Бектас 
Ғафурұлы, комитет мүшесі 

+ + + + + + + 
7 



 

 
 

2.3 Есепті жылы Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы 

ақпарат 

2021 жылы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 10 отырыс 

өткізді, оған Мемлекеттік корпорация күн тәртібінен алынған екі мәселені 

(«Мемлекеттік корпорацияның жаңа редакциядағы активтерін сату Қағидаларын 

бекіту туралы» және «Бекітілген еңбекақы төлеу схемасына сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық 

айлықақыларының мөлшерін белгілеу туралы») ескере отырып, 71 сұрақ 

шығарды. 

Осылайша, келесі 71 мәселе бойынша шешімдер шығарылды және 

қабылданды:  

1. Омбудсменнің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау 

және Омбудсменнің 2020 жылғы жұмысының қорытындылары бойынша сыйақы 

мөлшерін бекіту туралы; 

2. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені Ғ.Ә. Кәркінбаевтың өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 

3. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік 

мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы; 

4. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын 

бекіту туралы; 

5. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 

маусымдағы шешімімен (№01-01-02/03 хаттама) айқындалған Мемлекеттік 

корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру 

үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін өзгерту туралы; 

6. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы 2018 - 2022 жылдарға арналған 

даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация басқармасының 

есебін қарау туралы; 

7. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылдың екінші жартыжылдығындағы 

тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті және 

7
6

5 5

7
6

5
4

12

7 7

5

2 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019, 2020 және 2021 жылдары Комитеттер өткізген 

отырыстардың саны бойынша салыстырма кесте

2019

2020

2021
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мемлекеттік қызметтер бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын 

қарау туралы; 

8. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4-

тоқсандағы және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау 

туралы; 

9. 2020 жылғы 4-тоқсандағы және 2020 жылғы жұмыс нәтижелілігінің 

қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

10. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен 

Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы; 

11. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа жұмыскерін тағайындау 

туралы; 

12. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне бағалау 

жүргізу туралы; 

13. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің 2020 

жылға арналған қағидаттары мен негізгі ережелерінің сақталуы/сақталмауы 

туралы есепті бекіту туралы; 

14. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының Директорлар 

кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысының 2020 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы; 

15. 2020 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру және 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

16. Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2021 жылға арналған жаңа 

редакциядағы жұмыс жоспарын бекіту туралы; 

17. Мемлекеттік корпорацияның филиалдарының, өкілдіктерінің 

басшылары мен олардың орынбасарларын тағайындау тәртібін бекіту туралы.; 

18. Жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы және кейіннен 

Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылға арналған таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстар туралы; 

19. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған Даму 

жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2021 жыл, 1 жартыжылдық 

нақтылау); 

20. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық 

есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу 

мөлшерін айқындау туралы; 

21. Мемлекеттік корпорацияның құзыретіне кіретін мемлекеттік 

қызметтерді автоматтандыру жөніндегі жоспарды қарау туралы; 

22. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің басшысын 

тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының 

мөлшерін айқындау және Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметі туралы ережені бекіту туралы; 

23. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы мен мүшелері үшін 

2021 жылға арналған қызметтің түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) картасын бекіту 

туралы 
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24. 2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы; 

25. 2021 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы 

бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 

сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

26. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне 

жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы; 

27. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 

жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. 

28. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы қызметі туралы жылдық 

есепті бекіту туралы; 

29. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы мен мүшелеріне 

сыйлықақы беру және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

30. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған Даму 

жоспарының 2020 жылға орындалуы туралы есепті қарау туралы; 

31. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру 

туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың 

саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы; 

32. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылдың бірінші 

жартыжылдығындағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 

есепті қарау туралы; 

33. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің кепілдік беру және 

сапасын арттыру бағдарламасын бекіту туралы; 

34. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің қызметкерін 

тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін 

айқындау туралы. 

35. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру 

туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың 

саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы"күн тәртібінің 4-мәселесі 

бойынша Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 маусымдағы шешіміне (№01-01-

02/05 хаттама) өзгеріс енгізу туралы. 

36. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру 

туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың 

саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы; 

37. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің комплаенс-

бақылаушысын тағайындау туралы; 

38. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі 

қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту туралы. 

39. Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымын бекіту туралы 

40. Мемлекеттік корпорацияның жаңа редакциядағы активтерін өткізу 

қағидаларын бекіту туралы 

41. Мемлекеттік корпорацияның бақылау комплаенс қызметінің 2021 

жылдың 2 жартыжылдығына арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 

42. Мемлекеттік корпорацияны сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа 

қарсы іс-қимыл, бастамашылық ақпараттандыру саясатын бекіту туралы; 
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43. 2021 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы; 

44. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2021 

жылғы 2-тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы 

беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

45. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің екі комитетін қайта 

ұйымдастыру және комплаенс мәселелері жөніндегі ұсыныстар туралы; 

46. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметін құру, 

штат бірліктерін бекіту, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы 

қызметі қызметкерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы; 

47. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының қызметі 

туралы ережені және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы мен 

Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту 

туралы; 

48. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер 

бойынша мәселелер тізбесі туралы ақпарат Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 04 

қыркүйектегі шешімімен бекітілген Жалғыз акционердің назарына жеткізілуі тиіс 

(№01-01-02/10 хаттама); 

49. Мемлекеттік корпорацияның 2022-2026 жылдарға арналған жаңа даму 

стратегиясын қарау туралы; 

50. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған Даму 

жоспарының 2020 жылға іске асырылуын бағалауды бекіту туралы; 

51. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған Даму 

жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2021 жыл, II 

жартыжылдықты нақтылау); 

52. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған Даму 

жоспарын бекіту туралы (жыл – 2022, жыл сайынғы нақтылау); 

53. Басшы қызметкерлердің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және 

Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу қағидаларына және Мемлекеттік 

корпорацияның басшы қызметкерлері қызметінің тиімділігін бағалау және оларға 

сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 

54. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің басшысы Д. 

К. Қарашевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және комплаенс бақылау 

қызметінің жаңа басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және оның 

лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы; 

55. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы III 

тоқсандағы жұмыс қорытындысы жөніндегі есебін қарау туралы; 

56. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2021 

жылғы III тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы 

беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

57. Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 

және Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жаңа аудиторын 

тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін 

айқындау туралы; 

58. Бекітілген еңбекақы төлеу схемасына сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық 

айлықақыларының мөлшерін белгілеу туралы; 
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59. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің 

құзыреттерін дамыту жөніндегі 2022 жылға арналған бағдарламаны (жоспарды) 

бекіту және Директорлар кеңесі мүшелерінің және оның комитеттерінің 

құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарламаға (жоспарға) 

өзгерістер енгізу туралы; 

60. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның 

комитеттерінің 2021 жылғы 9 айдағы шешімдерінің орындалуына мониторинг 

бойынша ақпаратты қарау туралы; 

61. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға 

арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы 

62. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2022 жылға 

арналған бюджетін бекіту туралы; 

63. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлері 

қызметінің 2022 жылға арналған уәжді түйінді көрсеткіштерінің карталарын 

бекіту туралы; 

64. Мемлекеттік корпорацияда Ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі 

нұсқамаға толықтырулар енгізу туралы; 

65. Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2022 жылға арналған жұмыс 

жоспарын бекіту туралы; 

66. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 

67. Мемлекеттік корпорацияның негізгі тәуекелдерін іріктеу бойынша 

өлшемшарттарды айқындау туралы; 

68. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы 

69. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 

жылға арналған уәжді түйінді көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы; 

70. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

Ережелерді бекіту туралы; 

71. Мемлекеттік корпорацияның мынадай ішкі құжаттарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы: Басқарма туралы ереже, Корпоративтік хатшы 

туралы ереже, корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу 

жөніндегі ереже, Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне бағалау 

жүргізу туралы ереже. 

Осылайша, есепті кезеңде Директорлар кеңесі барлығы 71 мәселе шығарды, 

ал 69 мәселе қаралды, олар бойынша шешімдер қабылданды: 

- қаржылық есептілік және жоспарлау бойынша - 8; 

- стратегиялық сипаттағы пәндер-7; 

- ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және бақылау мәселелері бойынша - 18; 

- Омбудсмен және бақылау комплаенсі қызметінің мәселелері бойынша - 8; 

- корпоративтік басқару - 13; 

-  кадрлар мен сыйақылар үшін-6; 

- ішкі құжаттарды бекіту бойынша – 9. 
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69 мәселені қарау қорытындысы бойынша шешім қабылданып, 30 тапсырма 

берілді, оның ішінде 29 - ы орындалды, 1 – і орындауда (тапсырма Мемлекеттік 

корпорация деңгейінде орындалды, бұдан әрі уәкілетті орган өз құзыреті 

бойынша шешім қабылдайды). 

Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерін орындау мониторингі 

бойынша толық ақпарат орындаудағы тапсырмаларды түсіндіре отырып, осы 

есептің 2.6-бөлімінің кестесінде берілген. 

Есепті кезеңде Мемлекеттік корпорация Жалғыз акционердің қарауына 11 

мәселе шығарды, олар бойынша ақпарат "корпоративтік басқару жөніндегі 

ақпарат"бөлімінде ұсынылды.  

Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің 2021 жылы қабылдаған 

шешімдері туралы қосымша ақпаратты Мемлекеттік корпорацияның сайтынан 

алуға болады https://gov4c.kz/. 

 

2.4 Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2021 жылы қараған 

мәселелері туралы ақпарат 

Ішкі аудит жөніндегі Комитетінің туралы ережесінің 6.1 тармағына сәйкес 

Ішкі аудит жөніндегі комитет бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес, бірақ 

тоқсанына кемінде бір рет күндізгі немесе сырттай нысанда отырыс өткізеді. 

Ішкі аудит жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары 

Комитеттің 2021 жылғы 17 ақпандағы шешімімен (№01-01-05/КВА-02 хаттама) 

бекітілген, онда 24 мәселені қарау және 8 отырыс өткізу көзделген. 

2021 жылы 12 отырыс, оның ішінде 1 комплаенс және тәуекелдер жөніндегі 

Комитетпен бірлескен отырыс өткізілді, оның ішінде 11-і күндізгі тәртіпте және 1 

сырттай, онда келесі 44 мәселе қаралып, ұсынымдар берілді: 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 

маусымдағы шешімімен (№01-01-02/03 хаттама) айқындалған Мемлекеттік 

корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру 

үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін өзгерту мәселесі 

бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

12%

10%

26%

12%

19%

9%

13%

2021 жылы негізгі бағыттар бойынша қаралған мәселелелердің 

құрылымы, %

қаржылық есептілік және жоспарлау бойынша

стратегиялық дамыту

ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және бақылау

Омбудсмен және бақылау комплаенсі қызметінің мәселелері 
бойынша

корпоративтік басқару

кадрларға және сыйақыларға

ішкі құжаттарды бекіту туралы

https://gov4c.kz/
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2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі 

комитетінің 2020 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есебін қарау туралы; 

3. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі 

комитетінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 

4. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

басқару кодексінің 2020 жылға арналған қағидаттары мен негізгі ережелерін 

сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу 

туралы; 

5. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылдың екінші жартыжылдығындағы 

тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті және 

мемлекеттік қызметтер бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын 

Директорлар кеңесінің қарауы мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

6. Мемкорпорация қызметкерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 

және ішкі аудит қызметінің жаңа қызметкерін тағайындау мәселелері бойынша 

ұсынымдар әзірлеу туралы; 

7. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен 

Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы; 

8. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4-тоқсан 

және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің 

есептерін қарау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

9. 2020 жылғы 4-тоқсандағы және 2020 жылғы жұмыс нәтижелілігінің 

қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесінің 

бекітуі мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

10. Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметінің қызметкері                                   

Г.С. Қайырбекованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің жаңа қызметкерлерін тағайындау 

мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

11. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күн тәртібіне 

өзгерістер енгізу мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу 

туралы. 

12. 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің жоспары бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның сыртқы аудиторын тыңдау туралы; 

13. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері 

туралы. 

14. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық 

есептілігіне аудит жүргізген тәуелсіз аудитордың (сыртқы аудиттің) есебін қарау 

туралы 

15. Кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жылдық қаржылық 

есептілігін алдын ала мақұлдау және алдын ала бекіту ұсынымдарын әзірлеу 

туралы; 

16. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық 

есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның Директорлар кеңесінің 

қызметтерге ақы төлеу мөлшерін айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу 

туралы; 
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17. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит 

қызметінің 2021 жылғы I тоқсандағы Ішкі аудит қызметінің есебін қарауы 

бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

18. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2021 

жылғы 1-тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы 

беру және сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

19. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік 

басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар 

жоспарын бекіту жөнінде ұсынымдар әзірлеу туралы. 

20. 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік 

корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 

есепті Директорлар кеңесінің қарауы мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу 

туралы. 

21. Директорлар кеңесінің кепілдік бағдарламасын бекіту және Мемлекеттік 

корпорацияның Ішкі аудит қызметінің сапасын арттыру мәселесі бойынша 

ұсынымдар әзірлеу туралы. 

22. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерін тағайындауы, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы 

мөлшерін анықтау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

23. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындауы, оның өкілеттік мерзімін және 

лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы; 

24. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі 

қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту мәселесі бойынша 

Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы 

25. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс 

қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

есебін қарауы бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

26. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне                 

2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша 

сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы; 

27. Мемлекеттік корпорацияның бақылау комплаенс қызметінің                          

2021 жылдың 2 жартыжылдығына арналған жұмыс жоспарын бекіту мәселесі 

бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

28. Директорлар кеңесіне сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-

қимыл саясатын бекіту, Мемлекеттік корпорацияны бастамашылық 

ақпараттандыру мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

29. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер 

бойынша мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу 

туралы олар туралы ақпарат Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 04 қыркүйектегі 

шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің назарына 

жеткізілуге тиіс. 

30. 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс қорытындылары және Директорлар 

кеңесіне ұсынымдар әзірлеу бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит 

қызметінің есебін қайта қарау туралы; 
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31. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне                

2021 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша 

сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу 

туралы. 

32. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы III тоқсандағы жұмыс 

қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

есебін қарау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

33. 2021 жылғы III тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы 

бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне сыйақы беруді және сыйақы мөлшерін бекітуді қарау мәселесі 

бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

34. Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 

және Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудитор қызметінің жаңа аудиторын 

тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау 

жөнінде ұсынымдар әзірлеу туралы; 

35. Бекітілген еңбекақы төлеу схемасына сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық 

айлықақыларының мөлшерлерін белгілеу мәселесі бойынша Директорлар 

кеңесіне ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу туралы; 

36. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның 

комитеттерінің 2021 жылғы шешімдерінің орындалу мониторингі туралы 

ақпаратты қарау бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы. 

37. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит 

жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы. 

38. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит 

қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту мәселесі 

бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

39. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит 

қызметінің 2022 жылға арналған бюджетін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы; 

40. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі 

қызметкерлері қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің 

карталарын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

41. Мемлекеттік корпорацияда Ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі 

Нұсқаулыққа толықтырулар енгізу бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар 

әзірлеу туралы; 

42. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспарын Директорлар кеңесінің бекітуі мәселесі бойынша 

ұсынымдар әзірлеу туралы; 

43. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті 

туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша 

Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы. 

44. Мемлекеттік корпорацияның бюджеттеу, шығыстар және Мемлекеттік 

сатып алу мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

Жоғарыда аталған 44 мәселені қарау қорытындысы бойынша 73 ұсыным 

мен тапсырма қабылданды және берілді, оның ішінде 61 - і орындалды, 3 - і 

орындалмады (Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің баламалы 

шешім қабылдауына байланысты) және 10 - ы орындалуда. 
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Жалпы, есепті кезеңде ішкі аудит комитеті тұрақты негізде Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің қызметіне жетекшілік етті, кадрлардың 

тұрақтамауы және аталған қызметке бос лауазымдарға үміткерлерді таңдау 

мәселелері талқыланды, қызмет ұсынатын есептердің сапасы мен толықтығын 

күшейту бойынша шаралар қабылданды. Сонымен қатар Комитет тәуекелдерді 

басқару және ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін бақылауды 

орындады, ай сайынғы негізде Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдердің көші-

қоны жөніндегі есебін қадағалады, Мемлекеттік корпорацияның есепті кезеңдегі 

жылдық қаржылық есептілігіне жүргізілген сыртқы аудиттің қорытындыларын 

мұқият зерделеді, формальды және Үстірт тәсілдемені атап өтіп, конкурсқа 

қатысу үшін үлкен төрттіктен компанияларды тарту мүмкіндігін өтініш берді. 

ХҚЕС-ке сәйкес аудит жүргізу бөлігінде техникалық ерекшелікті және қажетті 

талаптарды айқындауды қамтамасыз етеді. Корпоративтік басқару жүйесін 

жақсарту бойынша мәселелер, бюджеттеуде, қаражатты жұмсауда және 

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруда жүйелі сипатқа ие проблемалық 

мәселелер назардан тыс қалған жоқ,  

Сонымен қатар, қысқа уақыт ішінде Комитет мүшелері комплаенс және 

тәуекелдер жөніндегі комитет құрылғанға дейін комплаенс бақылау жөніндегі 

мәселелерді қарады. 

Ішкі аудит жөніндегі Комитет 2021 жылы қойылған мақсаттар мен 

міндеттерді толық көлемде орындады, барлық жетекшілік ететін мәселелер 

бойынша өз функциялары мен міндеттерін тұрақты негізде орындады, сондай-ақ 

2021 жылға арналған жұмыс Жоспарын 100% орындады және тіпті асыра 

орындады. 

 

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы ережесінің 6.1-

тармағына сәйкес Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет бекітілген 

жұмыс жоспарына сәйкес, бірақ тоқсанына кемінде бір рет отырыстар өткізеді. 

Қажет болған жағдайда аталған Комитет кезектен тыс отырыстар өткізеді. 

Комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары комитеттің 2021 жылғы 

17 ақпандағы шешімімен (№01-01-05/КСП-01 хаттама) бекітілген, онда аталған 

комитеттің 10-ға жуық мәселені қарауы және 1 резервтік мәселені ескере отырып, 

5 отырыс өткізуі көзделген. 

Есепті кезеңде Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет 7 отырыс 

өткізді, оның ішінде 5 күндізгі нысанда және 2 сырттай нысанда, онда мынадай 19 

мәселе қаралды: 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық 

жоспарлау жөніндегі комитетінің 2020 жылғы жұмысының нәтижелері туралы 

есепті қарау туралы; 

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық 

жоспарлау комитетінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 

3. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы 2018-2022 жылдарға арналған 

даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация басқармасының 

есебін қарау бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

4. Мемлекеттік корпорацияның құзыретіне кіретін мемлекеттік қызметтерді 

автоматтандыру жөніндегі жоспардың директорлар кеңестерінің қарауына 

ұсынымдар әзірлеу туралы; 
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5. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылға арналған таза кірісін бөлу 

тәртібінің ұсыныстары бойынша кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара 

отырып, Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

6. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға 

арналған Даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы (жыл - 2021, I жартыжылдық нақтылау). 

7. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы қызметі туралы жылдық есепті 

бекіту бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

8. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылға арналған 2016-2020 жылдарға 

арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есебі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы; 

9. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның жарияланған 

акцияларын орналастыру мәселесі бойынша, жарияланған акциялар саны шегінде 

орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы 

туралы ұсынымдар әзірлеу туралы. 

10. "Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру 

туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың 

саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы"күн тәртібінің 4-мәселесі 

бойынша Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 маусымдағы шешіміне (№01-01-

02/05 хаттама) өзгеріс енгізу мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар 

әзірлеу туралы. 

11. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның жарияланған 

акцияларын орналастыру мәселесі бойынша, жарияланған акциялар саны шегінде 

орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы 

туралы ұсынымдар әзірлеу туралы. 

12. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық 

құрылымын бекіту жөнінде ұсынымдар әзірлеу туралы. 

13. Жаңа редакцияда әзірленген Мемлекеттік корпорацияның активтерін 

сату қағидалары бойынша Директорлар кеңесіне алдын ала қарау және 

ұсынымдар әзірлеу туралы. 

14. Әртүрлі 

15. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық 

жоспарлау жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы 

16. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылға 

арналған 2016-2020 жылдарға арналған Даму жоспарының іске асырылуын 

бағалауды бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

17. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған Даму 

жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы (2021 жыл, II жартыжылдықты нақтылау); 

18. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған Даму 

жоспарын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы (жыл – 2022, жыл 

сайынғы нақтылау). 

19. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2022-2026 

жылдарға арналған жаңа даму стратегиясын қарау мәселесі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы. 

Стратегиялық жоспарлау Комитеті 19 мәселені қарау қорытындысы 

бойынша 21 ұсыным мен тапсырма берді, оның ішінде барлығы орындалды. 
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Комитет өз қызметі шеңберінде стратегиялық, бюджеттік жоспарлау, 

жарияланған акцияларды орналастыру, таза кірісті бөлу, даму стратегиясын, даму 

жоспарларын іске асыру есебі, Мемлекеттік корпорацияның есепті кезеңдегі 

қызметі туралы жылдық есеп бойынша ұсынымдар берді. Комитет есепті кезеңде 

Мемлекеттік корпорацияны дамытудың жаңа бағыттарын жоспарлау және әзірлеу 

мәселелеріне басты назар аударды, оның қорытындысы Директорлар кеңесінің 

2022-2026 жылдарға арналған жаңа даму стратегиясын қабылдауы болды.  

Мәселен, 2021 жылы Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет қойылған 

мақсаттар мен міндеттерді толық көлемде орындады, Стратегиялық жоспарлау 

жөніндегі комитет туралы Ережеге, сондай-ақ стратегиялық жоспарлау жөніндегі 

комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен 

міндеттерді уақтылы және жүйелі негізде орындады. 

 

Кадрлар, сыйақылар және Әдеп жөніндегі Комитет Директорлар 

кеңесінің тиісті құзыреттер бойынша ұсынымдар әзірлейтін органы болып 

табылады. Кадр, сыйақы және Әдеп жөніндегі Комитеттің қызметін 2021 жылғы 6 

қазанға дейін Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 

қаңтардағы шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) бекітілген екі жеке кадр және 

сыйақы жөніндегі комитет және әдеп жөніндегі Комитет жүзеге асырғанын атап 

өткен жөн. 

Кейіннен комитеттердің қайта ұйымдастырылуына байланысты 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 06 қазандағы 

шешімімен (№01-01-02/08 хаттама) кадрлар және сыйақылар Комитеті мен Әдеп 

жөніндегі Комитет бір кадрлар, сыйақылар және Әдеп жөніндегі комитетке 

біріктірілді. 

Комитет кадрлық саясатты жүзеге асыру бойынша бақылауды жүзеге 

асырды, Мемлекеттік корпорация басшылығы қызметінің негізгі көрсеткіштерін 

талқылауға және олардың орындалуы бойынша бағалауға қатысты, басқарма, 

Корпоративтік хатшы қызметінің негізгі көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың 

қорытынды нәтижелілігін мақұлдады, омбудсменге сыйақы төлеу мәселелерін 

қарады. Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорацияда қызметкерлердің іскерлік әдеп 

кодексінің қағидаттарын қолдауына бақылауды жүзеге асырды, этикалық 

нормаларды бұзумен байланысты жанжалды жағдайларға ден қойды. 

6.1-тармаққа сәйкес Комитет туралы ереже Комитет бекітілген жұмыс 

жоспарына сәйкес, бірақ тоқсанына кемінде бір рет күндізгі немесе сырттай 

нысанда отырыс өткізеді. 

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс 

жоспары осы комитеттің 2021 жылғы 17 ақпандағы шешімімен (№01-01-05/ККБ-

02 хаттама) бекітілген, онда 13 мәселені қарау және 6 отырыс өткізу көзделген, 

оның ішінде 1 резервтік, ал Әдеп жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған 

жұмыс жоспары Әдеп жөніндегі комитеттің 2021 жылғы 17 ақпандағы 2021 

жылғы 17 ақпанда (№01-01-05/КЭ - 02 хаттама), онда 6 мәселені қарау және 5 

отырысты өткізу көзделген, оның ішінде 1 резервтік. 

Осылайша, 2021 жылы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет 7 

отырыс өткізді, оның ішінде 2 сырттай және 5 іштей, онда 18 мәселе қаралды, 

Әдеп жөніндегі Комитетпен 5 отырыс өткізілді, оның ішінде 1 сырттай және 4 

іштей және 6 мәселе қаралды. 
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2021 жылғы 6 қазаннан бастап, яғни кадрлар, сыйақылар және Әдеп 

жөніндегі Комитет қызметінің басынан бастап 2 отырыс ұйымдастырылды және 

өткізілді, оның ішінде 1 күндізгі және 1 сырттай, онда 8 мәселе қаралды. 

Жалпы Комитеттер 14 отырыс өткізді, оның ішінде 4 сырттай және 10 

бетпе-бет, шамамен келесі 32 мәселе қаралды: 

1. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2020 жылғы жұмыс 

қорытындысы бойынша сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесінің бекітуі мәселесі 

бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

2. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені Г. А. Кәркінбаевтың өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар 

әзірлеу туралы 

3. Мемлекеттік корпорацияның омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік 

мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау мәселесі бойынша 

Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

4. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

комитеттерінің құрамын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

5. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар және 

сыйақылар жөніндегі комитетінің 2020 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есебін 

қарау туралы; 

6. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар және 

сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту 

туралы 

7. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының Директорлар 

кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысының 2020 жылғы жұмысы туралы есебін қарау мәселесі бойынша 

ұсынымдар әзірлеу туралы; 

8. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне бағалау 

жүргізу мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

9. 2020 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру және сыйақы 

мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

10. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның филиалдарының, 

өкілдіктерінің басшылары мен олардың орынбасарларын тағайындау тәртібін 

бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

11. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

мен мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерінің карталарын (ҚТК) бекіту 

мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

12. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің басшысын 

тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының 

мөлшерін айқындау және Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметі туралы ережені бекіту мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы; 

13. Директорлар кеңесінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 

қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау мәселесі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы. 

14. Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған Мемлекеттік 

корпорацияның Басқарма төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің негізгі 
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көрсеткіштерінің карталарын бекіту бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы мәселені 

қайта шығару туралы. 

15. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

мен мүшелеріне сыйлықақы беру және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары 

бойынша сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы.  

16. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі комитеттерін қайта 

ұйымдастыру және комплаенс мәселелері туралы ұсыныстар бойынша 

Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

17. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметін құру, 

штат бірліктерін бекіту, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы 

қызметі қызметкерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау мәселесі 

бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

18. Корпоративтік хатшының қызметі туралы ережені, Корпоративтік 

хатшының және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің 

қызметкерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту мәселесі бойынша 

Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы. 

19. Директорлар кеңесінің Омбудсменнің 2020 жылғы қызметінің 

нәтижелері туралы есепті бекітуі мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы 

20. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Әдеп жөніндегі 

комитетінің 2020 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есебін қарау туралы; 

21. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Әдеп жөніндегі 

комитетінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 

22. Мемлекеттік корпорацияның омбудсменінің 2021 жылға арналған 

жұмыс жоспарын жаңа редакцияда алдын ала келісу туралы. 

23. Қызметкерлердің 2020 жылға арналған Корпоративтік этика кодексін 

сақтауы туралы Мемлекеттік корпорацияның есебін қарау туралы. 

24. Қызметкерлердің 2020 жылға арналған Іскерлік этика кодексін сақтауы 

туралы Мемлекеттік корпорацияның есебін қайта қарау туралы. 

25. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар, 

сыйақылар және Әдеп жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы; 

26. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы Д. К. Қарашевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және 

Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің жаңа басшысын 

тағайындау, өкілеттік мерзімін және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін 

айқындау мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы 

27. Директорлар кеңесіне басшы қызметкерлердің, ішкі аудит қызметі 

қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу 

қағидаларына және Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлері 

қызметінің тиімділігін бағалау және оларға сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

28. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің 

құзыреттерін дамыту жөніндегі 2022 жылға арналған бағдарламаны (жоспарды) 

бекіту және Директорлар кеңесі мүшелерінің және оның комитеттерінің 

құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарламаға (жоспарға) 

өзгерістер енгізу мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу 

туралы. 
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29. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2022 жылға арналған жұмыс 

жоспарын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу 

туралы; 

30. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар, 

сыйақылар және Әдеп жөніндегі комитеті туралы ережені бекіту мәселесі 

бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы. 

31. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 

жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту мәселесі 

бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

32. Мемлекеттік корпорацияның мынадай ішкі құжаттарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу 

туралы: Басқарма туралы Ережеге, Корпоративтік хатшы туралы Ережеге, 

Мемлекеттік корпорацияның және оның комитеттерінің Директорлар кеңесінің 

қызметіне бағалау жүргізу туралы Ережеге. 

Жоғарыда аталған 32 мәселені қарау қорытындысы бойынша (КСК-18, ӘК-

6, КСӘК-8) 58 (КСК-35, ӘК -7, КСӘК-16) ұсынымдар мен тапсырмалар 

қабылданып, берілді, қазіргі уақытта олардың барлығы орындалды. 

Аталған комитеттің басшылығымен Директорлар кеңесі мен оның 

комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізілді, оның қорытындысы бойынша 

қосымша назар аударуды талап ететін салалар белгіленді, директорлардың кәсіби 

даму мүмкіндіктері қаралды, еңбекке ақы төлеу жүйелері, қызметтің негізгі 

көрсеткіштерін айқындау мәселелері және Басқарма төрағасы мен мүшелеріне 

сыйақы беру қорытындылары ерекше назар аударылды. 

Комитет өз жұмысында Мемлекеттік корпорацияның Жарғысын, 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексін және Комитет 

туралы ережені мүлтіксіз басшылыққа алды. Бұл ретте Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі Комитет әзірлеген ұсынымдарды толық 

көлемде орындады, олардың ешқайсысын Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі қабылдамады.   

2021 жылы Комитет өз жұмысымен Директорлар кеңесінің жұмысына 

барынша көмек көрсетті және өзінің алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді 

толық көлемде орындады, сондай-ақ 2021 жылға арналған өз жұмысының 

жоспарын орындады. 

 

Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі Комитет 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 06 

қазандағы шешімімен (№01-01-02/08 хаттама) комплаенс және тәуекелдер 

жөніндегі Комитет құрылды. 

Сонымен қатар, комплаенс бақылау бойынша мәселелерге жетекшілік етуді 

2021 жылы маусымнан бастап жеке комитет құрылғанға дейін ішкі аудит комитеті 

жүзеге асырғанын атап өткен жөн. 

Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі Комитет 06.10.2021 Ж.Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімімен (№01-01-02/08 хаттама) 

құрылғандықтан және бірінші отырыс 2021 жылғы желтоқсанда өткізілгендіктен, 

көрсетілген Комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілмеген. 

Есепті кезеңде Комитеттің 2 отырысы өткізілді, 1 ішкі аудит жөніндегі 

Комитетпен бірлесіп көзбе-көз және 1 сырттай, барлығы 6 мәселе ішкі аудит 
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жөніндегі Комитетпен бірлескен отырыста қаралған мәселені ескере отырып 

қаралды. 

2021 жыл ішінде Комитет Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесіне, оның ішінде: 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің комплаенс және 

тәуекелдер жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы; 

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің комплаенс және 

тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ережені бекіту мәселесі бойынша 

Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы; 

3. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспарын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне 

ұсынымдар әзірлеу туралы; 

4. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның негізгі тәуекелдерін 

іріктеу бойынша өлшемшарттарды айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар 

әзірлеу туралы; 

5. Корпоративтік жанжалдарды және Мемлекеттік корпорацияның мүдделер 

қақтығысын реттеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша 

Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы. 

6. Мемлекеттік корпорацияның бюджеттеу, шығыстар және Мемлекеттік 

сатып алу мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы. 

Жоғарыда аталған 5 мәселені қарау қорытындысы бойынша, бірлескен 

отырыста қаралған және ішкі аудит жөніндегі комитеттің қызметі туралы есепте 

ескерілген мәселені ескермей, қайталануына байланысты 5 ұсынымдар мен 

тапсырмалар қабылданып, берілді, олардың барлығы қазіргі уақытта орындалды. 

Көрсетілген Комитеттің басшылығымен комплаенс бақылау қызметінің 

2022 жылға арналған жұмыс жоспары бойынша дайындық жұмысы жүргізілді, 

қойылған міндеттерді іске асыру үшін жетекшілік ететін қызметтің штат санының 

қажеттілігіне егжей-тегжейлі талдау, негізгі тәуекелдерді іріктеу бойынша 

критерийлерді айқындау жөніндегі мәселелер, сондай-ақ Комитет құзыреті 

бойынша бірқатар ішкі құжаттар жүргізілді. 

Комитет өз жұмысында Мемлекеттік корпорацияның Жарғысын, 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексін және Комитет 

туралы Ережені басшылыққа алды.  

Комитет жұмысының жыл соңында басталғанын ескере отырып, өзекті 

мәселелер мен мұқият назар аударуды және қарауды талап ететін қажетті шаралар 

Комитетпен шешілді. 

 

2.5 Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарының орындалуы туралы 

ақпарат  

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі жылдық жұмыс 

жоспарына сәйкес жұмыс істеді (2021 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін). 

Бұл тәжірибе өзін жағымды жағынан көрсетті және директорларға алдағы 

отырыстарды ескере отырып, жұмыс кестесін жоспарлауға мүмкіндік берді, 

нәтижесінде отырыстардың ұйымдастырылуына және Директорлар кеңесі 

қабылдаған шешімдердің негізділігіне әсер етті.  

Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары (бұдан әрі-

жоспар) Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-

01-02/06 хаттама) бекітілген, онда 35 мәселені қарау көзделген. Директорлар 
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кеңесі жоспардан тыс қосымша 34 мәселені қарастырғанын атап өткен жөн. 

Жалпы, Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жұмыс жоспарын орындау жөніндегі 

қызметі нәтижелі деп санауға болады, жұмыс жоспары барлық тармақтар 

бойынша 100% орындалды. Директорлар кеңесі отырыстарды тұрақты негізде, 

жылдық жұмыс жоспарына сәйкес, сондай-ақ қажеттілігіне қарай өткізді. 

Тұтастай алғанда, жалғыз акционердің отырыстарды өткізу және 

отырыстардың күн тәртібін сапалы толтыру, сондай-ақ күндізгі және сырттай 

отырыстарда мәселелерді қарау жөніндегі талаптары толық көлемде орындалды. 

Бір жыл ішінде Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған ең маңызды 

мәселелер туралы толық ақпарат жоғарыда ұсынылды. 

 



 

2.6  Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған хаттамалық шешімдерінің 

орындалу мониторингі 
 

2021 жылы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қарауына 71 мәселе шығарылып, 69 мәселе қаралды (екі мәселе күн 

тәртібінен алынып тасталды: «Мемлекеттік корпорацияның жаңа редакциядағы Активтерін өткізу қағидаларын бекіту туралы» және 

«Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерлерін бекітілген еңбекақы төлеу 

схемасына сәйкес белгілеу туралы» пысықтау және уақытынан бұрын нақтылау қажеттілігіне орай тиісінше). 

Барлық қаралған мәселелер бойынша шешімдер қабылданып, 30 тапсырма берілді, оның ішінде орындалғаны – 29, орындалуда - 1 

(тапсырма Мемлекеттік корпорация деңгейінде орындалды, бұдан әрі уәкілетті орган өз құзыреті бойынша шешім қабылдайды). 

 
№ 

р/б 

Күн тәртібі мәселесінің атауы хаттаманың  

№ және күні 

Қабылданған шешімдер Директорлар кеңесінің Жауапты 

ҚБ 

Ақпарат 

1.  Омбудсменнің 2020 жылғы 

қызметінің нәтижелері туралы 

есепті қарау және Омбудсменнің 

2020 жылғы жұмысының 

қорытындылары бойынша сыйақы 

мөлшерін бекіту туралы 

№ 01-01-

02/01 

26.01.21ж. 

(сырттай)  

 

1. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2020 жылғы 

қызметінің нәтижелері туралы есеп назарға алынсын 

2.Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені Ғ.Ә. 

Қарқынбаевтың 2020 жылғы жұмыс қорытындысы 

бойынша сыйақы мөлшері 4 (төрт) лауазымдық 

айлықақы мөлшерінде бекітілсін. 

Омбудсмен Орындалды 

Омбудсменнің 2020 жылғы қызметінің 

нәтижелері туралы есеп Директорлар 

кеңесінің 26.01.2021 ж.шешімімен 

назарға қабылданды (№01-01-02/01 

хаттама). 

2.  Мемлекеттік корпорацияның 
омбудсмені Ғ.А. Кәркінбаевтың 

өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату туралы 

№ 01-01-
02/01 

26.01.21ж. 

 

1. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені Ғалым 
Әбиболлаұлы Қарқынбаевтың өкілеттігі 2021 жылғы 

25 қаңтардан бастап өз тілегі бойынша мерзімінен 

бұрын тоқтатылсын. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә. Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

КЖД Орындалды 
Омбудсмен Ғ.Ә. Қарқынбаевтың 

өкілеттігі Директорлар кеңесінің 

26.01.2021ж. шешімімен (№01-01-02/01 

хаттама) мерзімінен бұрын тоқтатылды. 

2021 жылғы 25 қаңтардағы №28ж/қ 

бұйрығы 

3.  Мемлекеттік корпорацияның 

Омбудсменін тағайындау, оның 

өкілеттік мерзімін және 

лауазымдық жалақы мөлшерін 

айқындау туралы 

№ 01-01-

02/01 

26.01.21ж. 

 

1. Майра Арапқызы Айсина Мемлекеттік 

корпорацияның Омбудсмені лауазымына 2 (екі) жыл 

өкілеттік мерзіміне, 2021 жылғы 26 қаңтардан бастап 

тағайындалсын. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені Майра 

Арапқызы Айсиннің лауазымдық жалақысының 

мөлшері осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес 
айқындалсын. 

3.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә. Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын.  

КЖД  Орындалды 

М.А. Айсина Директорлар кеңесінің 

26.01.2021ж. шешімімен Омбудсмен 

лауазымына тағайындалды (№01-01-

02/01 хаттама). 

2021 жылғы 26 қаңтардағы №29ж/қ 

бұйрығы. 

4.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі комитеттерінің 

құрамын бекіту туралы 

№ 01-01-

02/01 

26.01.21ж. 

 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің комитеттері бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің 2019 жылғы 3 мамырдағы шешімімен 

(№01-01-02\02 хаттама) бекітілген Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі комитеттері 

КХ Орындалды. 

Комитеттер жаңа құрамда бекітілді және 

тиісті комитеттердің барлық мүшелерінің 

назарына жеткізілді. 
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құрамының күші жойылды деп танылсын. 

 

5.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 

30 маусымдағы шешімімен (№01-

01-02\03 хаттама)айқындалған 

Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылғы жылдық қаржылық 

есептілігіне аудитті жүзеге асыру 

үшін аудиторлық ұйымның 

қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін 
өзгерту туралы 

№ 01-01-

02/01 

26.01.21ж. 

 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің 2020 жылғы 30 маусымдағы шешімімен 

(№01-01-02\03 хаттама) айқындалған Мемлекеттік 

корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық 

есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық 

ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС қоса 

алғанда 90 000 000 (тоқсан миллион) теңгеден ҚҚС 

қоса алғанда 25 000 000 (жиырма бес миллион) 

теңгеге өзгертілсін. 
2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын 

шараларды қабылдасын. 

БСЕД Орындалды. 

Конкурс ҚҚС есебімен 25 000 000 теңге 

сомасына жарияланды. 

2021 жылғы 30 наурыздағы конкурс 

қорытындысы бойынша 21 168 000 теңге 

(соның ішінде ҚҚС) сомасына "Crowe 

Audit KZ" ЖШС компаниясы жеңімпаз 

атанды. 

6.  Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылғы 2018 - 2022 жылдарға 

арналған даму стратегиясын іске 

асыру туралы Мемлекеттік 

корпорация басқармасының есебін 

қарау туралы 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

(күндізгі)  

1. Осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның 2020 жылға арналған даму 

стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік 

корпорация басқармасының есебі мақұлдансын; 

2.Мемлекеттік корпорацияның басқармасы 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 

келесі отырысының қарауына шығара отырып, 

Мемлекеттік корпорацияның құзыретіне кіретін 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
автоматтандыру жөніндегі жоспарды әзірлесін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның басқармасы 2021 

жылдың соңына дейін тиісті нормативтік-

құқықтық актілерге өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу арқылы көрсетілетін 

қызметті алушылардың автомашинаға кез келген 

нөмірлерді сатып алу мүмкіндігін іске асыру 

жөніндегі мәселені шешетін болсын. 

4.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын шараларды қабылдасын. 

  

СТД, ФОҮД,  

ҚБ 
3-тармақ орындалуда 

1. Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылғы даму стратегиясын іске асыру 

туралы есеп Директорлар кеңесінің 

25.02.202ж. шешімімен (№01-01-02/02 

хаттама) мақұлданды. 

2. Мемлекеттік қызметтерді 

автоматтандыру бойынша жоспар 

20.05.2021 ж.ДК шешімімен назарға 
алынды (№01-01-02/04 хаттама). 

3 тармаққа қатысты:  

МТНБ берумен манипуляциялар бөлігінде 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою 

мақсатында, сондай-ақ жаңа МТНБ алу 

бойынша талапты алып тастау кезінде 

кіріс бөлігін толтыру бойынша баламалы 

тәсіл үшін тапсырыс беруге қажетті 

кез келген нөмірлердің МТНБ тізімін 

кеңейту ұсынылды. Мәселен, ҚР 

ЦДИАӨМ КММ-не 2017 жылғы 25 

желтоқсандағы № 120-VI ҚРЗ "салық 
және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы" (Салық 

кодексі) кодексінің 615-бабына 

өзгерістер енгізу, атап айтқанда 

мемлекеттік тіркеу тізімінің кеңейтілуі 

туралы (01-2-5-29/3308-И 04.06.2021 ж.) 

ҚР ҚМ ұсыныс хат жолдады. нөмірлік 

белгілер. Бұл ұсынысты жұмыс тобы 

жұмысқа қабылдады. Салық кодексіне 

өзгерістер енгізу ҚР ҚМ бұйрығы 

негізінде жүзеге асырылады. 
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7.  Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылдың екінші 

жартыжылдығындағы тәуекелдерді 

басқару процесінің ағымдағы жай-

күйі туралы есепті және 

мемлекеттік қызметтер бойынша 

сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерінің картасын қарау 

туралы 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

 

1. Осы Хаттамаға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылдың екінші 

жартыжылдығындағы тәуекелдерді басқару 

процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті және 

мемлекеттік қызметтер бойынша Мемлекеттік 

корпорацияның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің 

картасын назарға алу; 

2. Мемлекеттік корпорацияның басқармасы сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-

шаралар жоспарын әзірлеп, оны Мемлекеттік 
корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

2021 жылғы 1 мамырға дейінгі мерзімде мәлімет 

үшін бере отырып бекітсін; 

3. Директорлар кеңесінің жанынан Комплаенс-

қызмет құрылсын және Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің келесі отырысына комплаенс-

қызмет басшысы лауазымына кандидатураны 

тағайындауды ұсынсын. 

4. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне комплаенс жөніндегі жеке 

комитет құру немесе қолданыстағы комитеттердің 
біріне комплаенс жөніндегі міндеттер мен 

функцияларды беру қажеттігі туралы ұсыныстарды 

қарасын. 

5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

ТІБД, ІҚД, 

КХ, ҚБ 

Орындалды. 

2020 жылдың бірінші жартыжылдығы 

туралы есепті және 25.02.2021 жылғы 

карточканы (№01-01-02 / 02 хаттама) 

қараңыз. 

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

басқарудың іс-шаралар жоспары SD 

мүшелеріне ұсынылған (04.05.2021 ж. № 

01-27-07/3653 - И хаты). 

3.Тағайындалған "шағымдар бойынша 
қызметкер" раффитері 20.05.2021 ж. 

бастап ДК мәселесін шешті. (хаттама 

№01-01-02 / 04). 

4.Ресми уақытты есептеу жөніндегі 

функциялар ішкі аудит жөніндегі 

комитетке 20.05.2021 ж. ДК шешімімен 

берілді. (№01-01-02/04 хаттама) және 

Директория Кеңесінің 06.10.21 

ж.шешімімен (№01-01-02/08 хаттама) 

компиляция және тәуекелдер жөніндегі 

Комитет құрылды. 

8. . Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметінің 2020 жылғы 4-

тоқсандағы және 2020 жылғы 

жұмыс қорытындылары бойынша 

есептерін қарау туралы 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

 

1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2020 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс 

қорытындысы жөніндегі есебі назарға алынсын. 

2.Жоғарыда баяндалған ұсынымдарды ескере 

отырып, Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары 

жөніндегі есебі назарға алынсын. 
3. Мемлекеттік корпорация басқармасы Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын 

орындау жөнінде шаралар қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның әкесінің аты 

2020 жылғы 4 тоқсандағы және 2020 

жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 

Директорлар кеңесінің 25.02.2021ж. 

шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) 

назарға алынсын. 
2020 жылдың 4 тоқсанына және 2020 

жылға ІАҚ ұсынымдары толық көлемде 

орындалды (100%). 

9.  2020 жылғы 4-тоқсандағы және 

2020 жылғы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы 

бойынша Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне сыйлықақы беру 

және сыйақы мөлшерін бекіту 

туралы 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

 

1. Осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 

2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 

уәждемелік ҚТК картасының қорытынды 

нәтижелілігі бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

есепті кезеңде кемінде 3 ай жұмыс істеген 2020 

жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 

қызметкерлеріне сыйақы мөлшері есепті кезеңде 

ІАҚ Орындалды. 

2020 жылғы жұмыс қорытындылары 

және 2020 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс 

қорытындылары бойынша ІАҚ 

қызметкерлерінің уәждемелік пәк 

картасының қорытынды нәтижелілігі, 

сондай-ақ 2020 жылғы 4-тоқсандағы және 

2020 жылғы жұмыс қорытындылары 

бойынша сыйақы мөлшері Директорлар 
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жұмыс істеген уақытқа пропорционалды түрде, уәжді 

ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігіне 

түзетілген 2 лауазымдық айлықақы мөлшерінде 

бекітілсін. 

3.Осы хаттамаға 5-қосымшаға сәйкес 2020 жылғы 4-

тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілсін. 

4.Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

қызметкерлеріне 2020 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс 
қорытындысы бойынша сыйақының мөлшері есепті 

кезеңдегі нәтижеліліктің бекітілген бағасына сүйене 

отырып бекітілсін. 

5.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын қажетті 

шараларды қабылдасын. 

кеңесінің 25.02.2021 ж. шешімімен 

бекітілген (№01-01-02/02 хаттама).  

2021 жылғы 4 наурыздағы №76 т / қ 

бұйрығы. 

10.  Мемлекеттік корпорацияның Ішкі 

аудит қызметі қызметкерлері мен 

Корпоративтік хатшысы 

қызметінің тиімділігін бағалау 

қағидаларына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

 

1. Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен 

Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау 

қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы 

Хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

басшысы (Балтабаев Н.Б.) осы шешімнен 
туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды. 

Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен 

Корпоративтік хатшы қызметінің 

тиімділігін бағалау қағидаларына 

өзгерістер мен толықтырулар 

Директорлар кеңесінің 25.02.2020 
ж.шешімімен бекітілген (№01-01-02\02 

хаттама). 

11.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметі қызметкерлерінің 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату және жаңа жұмыскерін 

тағайындау туралы 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

 

1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің аудиторы Ринат Закирович Ахметовтың 

өкілеттігі өз бастамасы бойынша 2021 жылғы 15 

қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 

2.Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

аудиторы Қайырбекова Гүлбахыт Серікқызының 

өкілеттігі өз бастамасы бойынша 2021 жылғы 26 

ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 

3.Азат Мұратбекұлы Жақыпов 2021 жылғы 9 

наурыздан бастап Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметінің аудиторы болып 3 (үш) ай сынақ 
мерзімімен тағайындалсын және оның өкілеттік 

мерзімі 3 (үш) жыл болып айқындалсын. 

4.Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

аудиторы А.М. Жақыпова осы хаттамаға 7-

қосымшаға сәйкес аудиторға лауазымдық 

жалақысының мөлшері айқындалсын. 

5.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын 

шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын. 

ІАҚ, КЖҚ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ 

жетекші маман-аудиторы                                        

Р.А. Ахметовтың, Г.С. Қайырбекованың 

өкілеттіктері Директорлар кеңесінің 

25.02.2021 ж. шешімімен (№01-01-02/02 

хаттама) мерзімінен бұрын тоқтатылды, 

сондай-ақ аудитор А.М. Жақыпов 

Директорлар кеңесінің 25.02.2021ж. 

шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) 

тағайындалды. 
2.02.2021 ж. №64 т/қ және 09.03.2021 ж. 

№103 т / қ бұйрықтары 

12.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің және оның 

№ 01-01-

02/02 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне 2020 

КХ Орындалды. 

2020 жылдың жұмыс қорытындысы 
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комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс 

қорытындылары бойынша 

қызметіне бағалау жүргізу туралы 

25.02.21ж. 

 

 

жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Өзін-өзі 

бағалау әдісімен сауалнама жүргізу. 

2. Осы хаттамаға 8 - қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары 

бойынша қызметіне бағалау жүргізудің жоспар – 

кестесі (бұдан әрі – жоспар-кесте) бекітілсін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) 2020 жылғы жұмыс 

қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің 
және оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу 

процесін ұйымдастырсын және жүргізілген бағалау 

процесі туралы есепті жоспар - кестеде белгіленген 

мерзімде Директорлар кеңесінің қарауына ұсынсын. 

4. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің қызметін бағалау мәні болып мыналар 

белгіленсін: Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің жалпы қызметі және 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 

4 комитетінің қызметі (Ішкі аудит, Стратегиялық 

жоспарлау, кадрлар және сыйақы және Әдеп 
жөніндегі).  

5. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы 

жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне 

жүргізілген бағалау нәтижелерін жоспар-кестеге 

сәйкес мерзімде Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің отырысында қарау және 

талқылау. 

бойынша Мемлекеттік корпорацияның 

ДК және оның комитеттерінің қызметіне 

бағалау жүргізілді,  

Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс 

қорытындылары бойынша қызметіне 

жүргізілген бағалау туралы есеп ДК-нің 

20.05.2021ж. шешімімен (№01-01-02/04 

хаттама) назарға қабылданды.  
2.Жоспар-кесте ДК-нің 25.02.2021 ж. 

шешімімен бекітілді (№01-01-02\02 

хаттама), бағалау процесін КҚ 

ұйымдастырды, қорытындысы ДК 

отырысына 20.05.2021ж. шығарылды. 

13.  Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік басқару кодексінің 

2020 жылға арналған қағидаттары 

мен негізгі ережелерінің 

сақталуы/сақталмауы туралы 
есепті бекіту туралы 

 

 

 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

 

1. Осы хаттамаға 9-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің 

2020 жылға арналған қағидаттары мен негізгі 

ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 
(Қожықов Ә.Ғ.) 2021 жылғы 1 шілдеге дейінгі 

мерзімде Директорлар кеңесінің Мемлекеттік 

корпорацияның корпоративтік басқару жүйесін 

жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-

шаралар жоспарын әзірлеуі және бекітуі арқылы 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару 

кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелеріне 

сәйкестік деңгейін арттыру жөнінде шаралар 

қабылдасын. 

КХ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік басқару кодексінің 2020 

жылға арналған қағидаттары мен негізгі 

ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп 
Директорлар кеңесінің 25.02.2021ж. 

шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) 

бекітілген. 

2. 2021-2022 жылдарға арналған 

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 

жөніндегі іс-шаралар жоспары ДК-нің 

20.05.2021 ж. шешімімен бекітілген 

(№01-01-02/04 хаттама) 

14.  Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысының 

Директорлар кеңесінің, оның 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

1. Осы хаттамаға 10-қосымшаға сәйкес Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің, сондай-ақ 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

КХ Орындалды. 

Корпоративтік хатшының Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің, 



                                                                                                                                                                  44 

комитеттерінің және Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік 

хатшысының 2020 жылғы жұмысы 

туралы есебін қарау туралы 

 хатшысының 2020 жылғы жұмысы туралы 

Корпоративтік хатшының есебі назарға алынсын. 

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің жұмысы туралы 

Корпоративтік хатшының, сондай-ақ Корпоративтік 

хатшының 2020 жылғы есебін Мемлекеттік 

корпорацияның 2020 жылғы қызметі туралы жылдық 

есепке енгізу; 

3. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен 
туындайтын шараларды қабылдасын. 

сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 

жұмысы туралы есебі Директорлар 

кеңесінің 25.02.2021 ж.шешімімен (№01-

01-02/02 хаттама) назарға алынды, ДК 

және КС қызметі туралы есеп 

Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы 

жылдық есебіне "Корпоративтік 

басқару"бөліміне енгізілді. 

15.  2020 жылғы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы 

бойынша Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік 

хатшысына сыйлықақы беру және 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы 

№ 01-01-

02/02 

25.02.21ж. 

 

1. Осы Хаттамаға 11-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2020 

жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 

ынталандыру пәк картасының қорытынды 

нәтижелілігі бекітілсін.  

2.Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысына 2020 жылғы 2 наурыздан 2020 жылғы 20 

қазанға дейінгі есепті кезеңде жұмыс істеген уақытқа 

пропорционалды түрде бекітілген уәждемелік ҚТК 

қорытынды нәтижелілігін негізге ала отырып, 2020 

жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы 
мөлшері бекітілсін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ Қожықов) осы шешімнен туындайтын қажетті 

шараларды қабылдасын. 

КХ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысы А.У. 

Сейітбекованың 2020 жылғы жұмыс 

қорытындысы бойынша ынталандыру пәк 

картасының қорытынды нәтижелілігі, 

сондай-ақ сыйақы мөлшері Директорлар 

кеңесінің 25.02.2021 ж. шешімімен (№01-

01-02\02 хаттама) бекітілген. 

04.03.2021ж. БТ №76 ж/қ бұйрығы 

16.  Мемлекеттік корпорация 

омбудсменінің 2021 жылға 

арналған жаңа редакциядағы 

жұмыс жоспарын бекіту туралы. 

№ 01-01-

02/03 

29.04.2021ж. 

(сырттай)  

1. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2021 жылға 

арналған жұмыс жоспары жаңа редакцияда 

бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің 

2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-

02/06 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорация 

омбудсменінің 2021 жылға арналған жұмыс 

жоспарының күші жойылды деп танылсын. 
3. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені (М.А. 

Айсина) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

Омбудсмен Орындалды. 

Омбудсменнің жұмыс жоспары ДК 

29.04.2021 ж. шешімімен бекітілген 

(№01-01-02/03 хаттама) 

17.  Мемлекеттік корпорацияның 

филиалдарының, өкілдіктерінің 

басшылары мен олардың 

орынбасарларын тағайындау 

тәртібін бекіту туралы. 

№ 01-01-

02/03 

29.04.2021ж. 

(сырттай)  

1. Мемлекеттік корпорацияның филиалдары, 

өкілдіктері басшылары мен олардың 

орынбасарларын тағайындау тәртібі осы шешімнің 2-

қосымшасына сәйкес бекітілсін; 

2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

HR-қызметі Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

филиалдары, өкілдіктері басшылары мен 

олардың орынбасарларын тағайындау 

тәртібі ДК-нің 29.04.2021 ж. шешімімен 

(№01-01-02/03 хаттама)бекітілген 

18.  Жылдық қаржылық есептілікті № 01-01- 1. Мемлекеттік корпорацияның тәуелсіз аудиторлық БСЕД, Орындалды. 
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алдын ала бекіту туралы және 

кейіннен Жалғыз акционерге 

бекітуге шығара отырып, 

Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылға арналған таза табысын бөлу 

тәртібі жөніндегі ұсыныстар 

туралы; 

02/04 

20.05.2021ж. 

(күндізгі) 

компания растаған 2020 жылғы жылдық қаржылық 

есептілігі осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес алдын 

ала бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның тәуелсіз аудиторлық 

компания растаған Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылғы жылдық қаржылық есептілігін Мемлекеттік 

корпорацияның Жалғыз акционеріне бекітуге 

шығарсын. 

3.Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционеріне 

Мемлекеттік корпорацияның иелігінде 686 990 (алты 
жүз сексен алты миллион тоғыз жүз тоқсан) мың 

теңге сомасында Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылғы таза пайдасын қалдыру және оны 

Мемлекеттік корпорацияның дамуына жіберу 

ұсынылсын. 

4. Мемлекеттік корпорация Басқармасына Тапсыру: 

1) ERP шешімдерін таңдауды жеделдету және 

материалдық-техникалық есепке алу бойынша 

бизнес-процестерді автоматтандыру үшін ERP 

жүйесін енгізу бойынша жоспар-кесте жасау және 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәлімет беру 
үшін 2021 жылғы 1 тамызға дейінгі мерзімде ұсыну. 

2) Мемлекеттік корпорацияның қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу қорының 2019-2020 жылдарға 

арналған бабы бойынша шығыстарды ұлғайту 

жөнінде лауазымдар санаттары бойынша бөле 

отырып, егжей-тегжейлі ақпарат дайындасын және 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәлімет үшін 

2021 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде ұсынсын. 

5. Мемлекеттік корпорация басқармасының төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын қажетті 

шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын. 

ҚЭД, ТМТД  Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы 

жылдық қаржылық есептілігі алдын ала 

20.05.2021 ж.ДК (№01-01-02/04 Хаттама), 

сондай-ақ Жалғыз Акционердің 

шешімімен (10.06.2021 ж. №204н/қ 

бұйрық) бекітілді. 

1) ERP таңдау бойынша ақпарат 

Мемлекеттік корпорацияның ДК 

мүшелеріне мәлімет үшін жіберілді 

(28.07.2021 жылғы № 01-19-07/6045-И 
хаты); 

2) М емлекеттік корпорацияның 

жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу 

қорының 2019-2020 жылдарға арналған 

шығыстарын ұлғайту жөніндегі ақпарат 

ДК мүшелеріне ұсынылды (28.05.2021 ж. 

№ 01-18-13/4399-И хаты). 

19.  Мемлекеттік корпорацияның 2021-

2025 жылдарға арналған Даму 
жоспарын жартыжылдық 

нақтылауды бекіту туралы (2021 

жыл, 1 жартыжылдық нақтылау); 

№ 01-01-

02/04 
20.05.2021ж. 

(күндізгі)  

1. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға 

арналған Даму жоспарын жартыжылдық нақтылау 
(жыл – 2021, 1 жартыжылдықты нақтылау, 

сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-002) осы 

Хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

ҚЭД Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 2021-2020 
жылдарға арналған Даму жоспарын 

жартыжылдық нақтылау (жыл – 2021, 1 

жартыжылдықты нақтылау, 

сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-

002) 20.05.2021 жылғы ДК шешімімен 

бекітілген (№01-01-02/04 хаттама). 

26.05.2021 ж. № 35737 АЕО хабарламасы 

20.  Мемлекеттік корпорацияның 2021 

жылғы жылдық қаржылық 

есептілігіне аудит жүргізу үшін 

аудиторлық ұйымның 

қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін 

№ 01-01-

02/04 

20.05.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық 

қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін 

аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу 

мөлшері 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге 

(оның ішінде ҚҚС) сомасында айқындалсын. 

БСЕД Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 

жылдық қаржылық есептілігінің аудитін 

жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның 

қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ДК-нің 
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айқындау туралы; 2.Мемлекеттік корпорация басқармасына осы 

қызметті жүргізуге техникалық ерекшелік дайындай 

отырып, тиімділік аудитін жүргізу жөніндегі 

мәселені пысықтау және ақпаратты 2021 жылғы 1 

тамызға дейінгі мерзімде Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне жіберу ұсынылсын. 

3. Мемлекеттік корпорация басқармасына BIG 4 

компаниялар тобының 2022 жылғы Мемлекеттік 

корпорацияның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу 

үшін конкурсқа қатысуға тарту бойынша дайындық 
жұмыстарын бастау ұсынылсын. 

4.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын 

шараларды қабылдасын. 

20.05.2021 жылғы шешімімен (№01-01-

02/04 хаттама) бекітілген.  

2.Аудит жүргізу бойынша ақпарат 

Мемлекеттік корпорацияның ДК 

мүшелеріне жіберілді (30.07.2021 ж. № 

01-14-23/6135-И хаты) 

3. Мемлекеттік корпорацияның ДК 

мүшелеріне арналған хат (03.08.2021ж. № 

01-14-23/6201-И) мәлімет үшін 

жолданды. 

21.  Мемлекеттік корпорацияның 

құзыретіне кіретін мемлекеттік 

қызметтерді автоматтандыру 

жөніндегі жоспарды қарау туралы; 

№ 01-01-

02/04 

20.05.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Мемлекеттік корпорацияның БЭК-офисінің 

қызметтерін және бизнес-процестерін 

автоматтандыру бойынша ұсынылған жоспар назарға 

алынсын. 

2.Мемлекеттік корпорацияның басқармасы оны іске 

асыру жөніндегі жұмысты жалғастырсын. 

ЦО Орындалды 

Мемлекеттік қызметтерді және ішкі 

процестерді автоматтандыру бойынша 

жоспар 20.05.2021 ж. ДК шешімімен 

назарға алынды (хаттама № 01-01-02/04) 

22.  Мемлекеттік корпорацияның 

комплаенс бақылау қызметінің 

басшысын тағайындау, сондай-ақ 
оның өкілеттік мерзімін, 

лауазымдық жалақысының 

мөлшерін айқындау және 

Мемлекеттік корпорацияның 

комплаенс бақылау қызметі туралы 

ережені бекіту туралы; 

№ 01-01-

02/04 

20.05.2021ж. 
(күндізгі) 

1. Дамир Қалымбекұлы Қарашев 2021 жылғы 7 

маусымнан бастап Мемлекеттік корпорацияның 

комплаенс бақылау қызметінің басшысы болып 
тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімі - 3 (үш) 

жыл болып айқындалсын. 

2.Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы Дамир Қалимбекұлы 

Қарташевтің лауазымдық жалақысының мөлшері осы 

хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес айқындалсын. 

3.Осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның комплаенс бақылау қызметі туралы 

ереже бекітілсін; 

4.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) қабылданған шешімдерден 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 
қабылдасын. 

КЖД Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның комплаенс 

бақылау қызметінің басшысы 
лауазымына Д.К. Карашев 20.05.2021 

жылғы ДК шешімімен (№01-01-02 / 04 

хаттама) тағайындалды.  

01.06.2021 ж. ТБ № 242 ж/к бұйрығы 

23.  Мемлекеттік корпорацияның 

Басқарма төрағасы мен мүшелері 

үшін 2021 жылға арналған 

қызметтің түйінді 

көрсеткіштерінің (ҚТК) картасын 

бекіту туралы; 

№ 01-01-

02/04 

20.05.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Осы Хаттамаға 5-10-қосымшаларға сәйкес 

ұсынымдарды ескере отырып, Мемлекеттік 

корпорацияның Басқарма төрағасы мен мүшелері 

қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары 

бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

HR-қызметі Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның Басқарма 

төрағасы мен мүшелері қызметінің 2021 

жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің 

карталары ДК-нің 20.05.2021 жылғы 

шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) 

бекітілген 

24.  2021 жылдың 1 тоқсанындағы 

жұмыс қорытындысы бойынша 

№ 01-01-

02/04 

1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс 

ІАҚ Орындалды 

2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс 
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Мемлекеттік корпорацияның Ішкі 

аудит қызметінің есебін қарау 

туралы; 

20.05.2021ж. 

(күндізгі) 

қорытындысы жөніндегі есебі назарға алынсын. 

2.Мемлекеттік корпорация басқармасы Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын 

орындау жөнінде шаралар қабылдасын. 

қорытындысы бойынша Мемлекеттік 

корпорация қызметінің есебі ДК-нің 

20.05.2021 шешімімен (01-01-02/04 

хаттама) назарға қабылданды.  

Ұсынымдар мерзімдерге сәйкес 

орындалады. 173 ұсыныс берілді. 

Орындалғаны-9, орындалуда-206 олар 

бойынша мерзім жақындаған жоқ. 

25.  2021 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы 

бойынша Мемлекеттік 
корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне сыйлықақы беру 

және сыйақы мөлшерін бекіту 

туралы; 

№ 01-01-

02/04 

20.05.2021ж. 
(күндізгі) 

1. Осы Хаттамаға 11-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 

1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 
қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 

қызметкерлеріне 2021 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс 

қорытындысы бойынша сыйақының мөлшері есепті 

кезеңдегі нәтижеліліктің бекітілген бағаларына 

сүйене отырып бекітілсін. 

3.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын қажетті 

шараларды қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды 

2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс 

қорытындысы бойынша қызмет 
қызметкерлерінің нәтижелілігі ДК 

20.05.2021 ж. шешімімен (01-01-02 / 04 

хаттама) бекітілді.  

27.05.2021 ж. № 232 Т/қ бұйрығы 

26.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс 
қорытындылары бойынша 

қызметіне жүргізілген бағалау 

нәтижелерін қарау туралы; 

№ 01-01-

02/04 

20.05.2021ж. 
(күндізгі) 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы 

жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне 
жүргізілген бағалау туралы есеп назарға алынсын. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы 

жұмыс қорытындылары бойынша қызметін бағалау 

қанағаттанарлық және корпоративтік басқару 

стандарттарына сәйкес деп танылсын. 

3.Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

КХ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің және оның 
комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс 

қорытындылары бойынша қызметін 

бағалау есебі ДК-нің 20.05.2021 жылғы 

шешімімен назарға қабылданды (№01-01-

02/04 хаттама) 

27.  Мемлекеттік корпорацияның 

корпоративтік басқару жүйесін 

жетілдіру жөніндегі 2021-2022 

жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын бекіту туралы. 

 

№ 01-01-

02/04 

20.05.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Осы шешімнің 12-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару 

жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға 

арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін; 
2.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

КХ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 

корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 

жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспары ДК-нің 20.05.2021 

ж.шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) 

бекітілген. 

28.  Мемлекеттік корпорацияның 2020 

жылғы қызметі туралы жылдық 

есепті бекіту туралы; 

№ 01-01-

02/05 

30.06.2021ж. 

(күндізгі)  

1. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы қызметі 

туралы жылдық есеп осы Хаттамаға 1-қосымшаға 

сәйкес бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның басқармасы 

Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы қызметі 

туралы жылдық есепті ресімдеуді және интернет-

ресурста орналастыруды қамтамасыз етсін. 

СТД Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы 

қызметі туралы жылдық есеп ДК-нің 

30.06.2021 ж.шешімімен (№01-01-02/05 

хаттама) бекітілген, сондай-ақ 

Мемлекеттік корпорацияның ресми 

сайтында орналастырылған. 
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3.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын шараларды қабылдасын. 

29.  Мемлекеттік корпорацияның 

Басқарма төрағасы мен 

мүшелеріне сыйлықақы беру және 

2020 жылғы жұмыс 

қорытындылары бойынша олардың 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

№ 01-01-

02/05 

30.06.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Осы Хаттамаға 2-7-қосымшаларға сәйкес 2020 

жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма 

төрағасы мен әрбір мүшесінің нақты мәндері бар 

қызметтің түйінді көрсеткіштерінің карталары 

бекітілсін. 

2.Осы хаттамаға 8-қосымшаға сәйкес 2020 жылғы 

жұмыс қорытындылары бойынша үш басшыға, 

Басқарма төрағасы мен мүшелеріне                                      
(Балташева Ә.С., Саданов М. А., Жунусов Б. У.) 

сыйақы төлеу мөлшері бекітілсін және сыйлықақы 

берілсін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі 

комитетіне үш ай мерзімде отырыста Директорлар 

кеңесінің 2019 жылғы 26 ақпандағы шешімімен 

(№01-01-02/01 хаттама) бекітілген Мемлекеттік 

корпорацияның басшы қызметкерлеріне, ішкі аудит 

қызметі қызметкерлеріне және Корпоративтік 

хатшысына еңбекақы төлеу қағидаларына сыйақы 
төлеу кезеңділігін өзгерту бөлігінде (жартыжылдық 

қорытындылары бойынша) өзгерістер енгізу 

мәселелерін қарау тапсырылсын), сондай-ақ 

Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлері 

қызметінің тиімділігін бағалау және оларға сыйақы 

төлеу қағидаларында қайта қаралсын, Директорлар 

кеңесінің 2018 жылғы 18 қазандағы шешімімен 

(№01-01-02/20 хаттама) бекітілген функционалдық 

ҚНК орындағаны үшін үлесті арттыру жағына 

корпоративтік ҚНК орындағаны үшін сыйақы үлесін 

төмендету бөлігінде есептеу әдістемесі. 

4.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 
(Ә. Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

HR-қызметі 

 

Орындалды. 

Басқарма төрағасы мен мүшелеріне 

(Балташева Ә.С., Саданов М.А., Жунусов 

Б.У.) 2020 жылғы қызмет қорытындысы 

бойынша сыйақы төлеу және сыйлықақы 

беру мөлшері ДК-нің 30.06.2021 жылғы 

шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) 

бекітілген. 
Мемлекеттік корпорацияның басшы 

қызметкерлеріне, ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне және Корпоративтік 

хатшысына еңбекақы төлеу қағидалары 

және аталған өзгерістер мен 

толықтыруларды ескере отырып, 

Мемлекеттік корпорацияның жаңа 

редакциялардағы қызметінің тиімділігін 

бағалау және басшы қызметкерлеріне 

сыйақы төлеу қағидалары Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің 
24.12.2021ж. шешімімен (№01-01-02/09 

хаттама) бекітілді. 

 

30.  Мемлекеттік корпорацияның 2016-

2020 жылдарға арналған Даму 

жоспарының 2020 жылға 

орындалуы туралы есепті қарау 

туралы; 

№ 01-01-

02/05 

30.06.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Осы хаттамаға 9-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған Даму 

жоспарының 2020 жылға орындалуы жөніндегі есеп 

(сәйкестендіргіш 14-160440007161-2016-005) 

бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорация басқармасы 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды жедел тіркеу, 

тарифтерді есептеу қызметін енгізу жөніндегі 

мәселені пысықтауды бастасын және Директорлар 

кеңесін жыл соңына дейінгі мерзімде хабардар етсін. 

ҚЭД, ЖМД, 

СТД 

Орындалды. 

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.  

07.07.2021 ж. №37739 АЕО хабарламасы 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

жедел тіркеу және тарифтерді есептеу 

бойынша қызметті енгізу туралы 
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3. Мемлекеттік корпорация басқармасы ағымдағы 

жылы Директорлар кеңесінің мүшелерімен 

стратегиялық сессия ұйымдастырсын және өткізсін. 

4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.  

ақпаратқа қатысты 05.11.2021 жылғы № 

01-32-01-05/8653-И хаты ДК мүшелеріне 

жіберілді. 

Стратегиялық сессия 2021 жылғы 25 

қарашада өткізілді. 

31.  Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған акцияларын 

орналастыру туралы, жарияланған 

акциялар саны шегінде 

орналастырылатын акциялардың 
саны, оларды орналастыру тәсілі 

мен бағасы туралы; 

№ 01-01-

02/05 

30.06.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Жалғыз акционердің жарияланған акцияларды 

басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы 

арқылы бір данасына 1 000 (бір мың) теңге бағасы 

бойынша 844 663 186 (сегіз жүз қырық төрт миллион 

алты жүз алпыс үш мың бір жүз сексен алты) теңге 
сомаға 844 663 (сегіз жүз қырық төрт мың алты жүз 

алпыс үш) дана жай акция мөлшерінде Мемлекеттік 

корпорацияның жарияланған жай акциялары 

орналастырылсын акцияларды төлеу шотына мүлікті 

беру арқылы. 

2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын барлық 

қажетті шараларды қабылдасын. 

ҚД Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған қарапайым акцияларының 

саны-844 663 орналастыру туралы шешім 

30.06.2021ж. ДК шешімімен қабылданды 
(№01-01-02 / 05 хаттама) 

32.  Мемлекеттік корпорацияның 2021 

жылдың бірінші 

жартыжылдығындағы тәуекелдерді 

басқару процесінің ағымдағы жай-
күйі туралы есепті қарау туралы; 

№ 01-01-

02/05 

30.06.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Осы хаттамаға 10-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның 2021 жылдың бірінші 

жартыжылдығындағы тәуекелдерді басқару 

процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп назарға 
алынсын; 

2. Мемлекеттік корпорацияның басқармасы 

комплаенс жөніндегі комитетті құру жөніндегі 

ұсыныстарды пысықтасын және Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің келесі 

отырысының қарауына шығарсын. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

ТІБД, КХ Орындалды 

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. 

Комплаенс қызметі жөніндегі 

функциялар ішкі аудит жөніндегі 

комитетке 20.05.2021 ж. ДК шешімімен 

уақытша берілді (№01-01-02/04 хаттама) 

33.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметінің кепілдік беру 

және сапасын арттыру 

бағдарламасын бекіту туралы; 

№ 01-01-

02/05 

30.06.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Осы Хаттамаға 11-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің кепілдік беру 

және сапасын арттыру бағдарламасы бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 
басшысы Н.Б. Балтабаев) осы шешімнен туындайтын 

шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің кепілдік беру және сапасын 

арттыру бағдарламасы ДК-нің 
30.06.2021ж. шешімімен (№01-01-02/05 

хаттама) бекітілген. 

34.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметінің қызметкерін 

тағайындау, оның өкілеттік 

мерзімін және лауазымдық жалақы 

мөлшерін айқындау туралы. 

№ 01-01-

02/05 

30.06.2021ж. 

(күндізгі) 

1. Дархан Дәулетұлы Рысбеков Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудиторы 

болып 2021 жылғы 12 шілдеден бастап 

тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімі 3 (үш) 

жыл болып айқындалсын. 

2. Аудитор Рысбеков Дархан Дәулетұлының 

лауазымдық жалақысының мөлшері осы Хаттамаға 

12-қосымшаға сәйкес айқындалсын. 

ІАҚ Орындалды 

Рысбеков Дархан Дәулетов ДК аудиторы 

лауазымына 30.06.2021 жылғы 

шешімімен тағайындалды (хаттама №01-

01-02/05)  

12.07.2021 жылғы ТБ № 307ж/қ бұйрығы 
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3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын 

шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын. 

35.  Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған акцияларын 

орналастыру туралы, жарияланған 

акциялар саны шегінде 

орналастырылатын акциялардың 

саны, оларды орналастыру тәсілі 

мен бағасы туралы күн тәртібінің 

4-мәселесі бойынша Директорлар 
кеңесінің 2021 жылғы 30 

маусымдағы шешіміне (№01-01-

02/05 хаттама) өзгеріс енгізу 

туралы. 

№ 01-01-

02/06 

12.08.2021ж. 

(сырттай) 

1. Мүлікті беру жолымен Жалғыз акционердің 

жарияланған акцияларды басымдықпен сатып алу 

құқығын іске асыруы арқылы бір данасына 1 000 (бір 

мың) теңге бағасы бойынша 844 662 000 (сегіз жүз 

қырық төрт миллион алты жүз алпыс екі мың) теңге 

сомасында Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған жай акциялары 844 662 (сегіз жүз 

қырық төрт мың алты жүз алпыс екі) дана санында 
орналастырылсын акцияларды төлеу есебіне. 

2.Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын барлық 

қажетті шараларды қабылдасын. 

ҚД Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған қарапайым акцияларының 

саны-844 662 000 орналастыру туралы 

шешім 12.08.2021 ж. ДК шешімімен 

қабылданды (хаттама №01-01-02/06) 

36.  Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған акцияларын 

орналастыру туралы, жарияланған 

акциялар саны шегінде 

орналастырылатын акциялардың 

саны, оларды орналастыру тәсілі 

мен бағасы туралы; 

№ 01-01-

02/07 

13.08.2021ж. 

(сырттай)  

1. Жалғыз акционердің акцияларды төлеу есебіне 

мүлікті беру жолымен жарияланған акцияларды 

басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы 

арқылы 1 186 (бір мың бір жүз сексен алты) теңге 

сомаға 1 186 (бір мың бір жүз сексен алты) теңге 

бағасы бойынша жай акцияның 1 (бір) данасы 

мөлшерінде Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған жай акциялары орналастырылсын. 
2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын барлық 

қажетті шараларды қабылдасын. 

ҚД Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

жарияланған қарапайым акцияларының 

саны - 1186 орналастыру туралы шешім 

13.08.2021ж. ДК шешімімен қабылданды 

(хаттама №01-01-02/07) 

37.  Мемлекеттік корпорацияның 

комплаенс бақылау қызметінің 

комплаенс-бақылаушысын 

тағайындау туралы; 

№ 01-01-

02/07 

13.08.2021ж. 

(сырттай) 

1. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау 

туралы мәселені қарау Директорлар кеңесінің келесі 

бетпе-бет отырысына ауыстырылсын. 

2.Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы (Д.Қарашев) жоғарыда аталған 

лауазымға орналасуға қайта конкурс өткізсін және 

белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын 

шараларды қабылдасын. 

КБҚ Орындалды. 

38.  Мемлекеттік корпорацияның 

комплаенс бақылау қызметі 
қызметкерлерінің лауазымдық 

нұсқаулықтарын бекіту туралы. 

№ 01-01-

02/07 
13.08.2021ж. 

(сырттай) 

1. Осы шешімнің 1-2 қосымшаларына сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 
қызметі басшысының және комплаенс-

бақылаушысының лауазымдық нұсқаулықтары 

бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы (Д.Қарташев) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

КБҚ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның комплаенс 
бақылау қызметі басшысының және 

комплаенс-бақылаушысының 

лауазымдық нұсқаулықтары ДК-нің 

13.08.2021ж. шешімімен бекітілген (№01-

01-02 / 07 хаттама) 

39.  Мемлекеттік корпорацияның 

ұйымдық құрылымын бекіту 

№ 01-01-

02/08 

1. Осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның ұйымдық құрылымы бекітілсін. 

КЖД Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық 
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туралы 06.10.2021ж. 

(күндізгі) 

2.Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің 2019 жылғы 03 мамырдағы шешімімен 

(№01-01-02 / 02 хаттама) бекітілген ұйымдық 

құрылымның күші жойылды деп танылсын; 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын қажетті 

шараларды қабылдасын.  

құрылымы ДК-нің 2021 жылғы 06 

қазандағы шешімімен (№01-01-02/08 

хаттама) бекітілген 

40.  Мемлекеттік корпорацияның жаңа 

редакциядағы активтерін өткізу 

қағидаларын бекіту туралы 

Күн тәртібінен алынды АБСД  Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 

комитеттің ескертулерін ескере отырып, 

оны пысықтау қажеттілігіне байланысты 

күн тәртібінен алынып тасталды. 

41.  Мемлекеттік корпорацияның 
бақылау комплаенс қызметінің 

2021 жылдың 2 жартыжылдығына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту 

туралы 

1. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 
қызметінің 2021 жылдың 2 жартыжылдығына 

арналған жұмыс жоспары осы Хаттамаға 2-

қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

2.Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы (Д. Қарташев) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

КБҚ Орындалды. 
Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс 

бақылау қызметінің 2021 жылдың 2 

жартыжылдығына арналған жұмыс 

жоспары ДК-нің 2021 жылғы 06 

қазандағы шешімімен бекітілген (№01-

01-02 / 08 хаттама ) 

42.  Мемлекеттік корпорацияны 

сыбайлас жемқорлыққа және 

алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, 

бастамашылық ақпараттандыру 

саясатын бекіту туралы 

1. Мемлекеттік корпорацияны сыбайлас 

жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, 

бастамашылық ақпараттандыру саясаты осы 

хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 
қызметінің басшысы (Д. Қарташев) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

КБҚ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияны сыбайлас 

жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-

қимыл, бастамашылық ақпараттандыру 

саясаты ДК-нің 2021 жылғы 06 қазандағы 
шешімімен бекітілген (№01-01-02/08 

хаттама) 

43.  2021 жылдың 2 тоқсанындағы 

жұмыс қорытындысы бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның Ішкі 

аудит қызметінің есебін қарау 

туралы 

1. Жоғарыда баяндалған түсініктемелерді ескере 

отырып, Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс 

қорытындысы жөніндегі есебі назарға алынсын. 

2.Мемлекеттік корпорация басқармасы Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын 

орындау жөнінде шаралар қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы 

жұмыс қорытындысы жөніндегі есебі ДК-

нің 2021 жылғы 06 қазандағы шешімімен 

(№01-01-02/08 хаттама) назарға 

қабылданды. 

44.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметі қызметкерлеріне 

2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы 
бойынша сыйлықақы беру және 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы 

1. Осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 2-

тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілсін. 
2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің қызметкерлеріне 2021 жылғы 2-

тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша 

сыйақының мөлшері есепті кезеңдегі нәтижеліліктің 

бекітілген бағаларын негізге ала отырып бекітілсін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын қажетті 

шараларды қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды 

2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс 

қорытындысы бойынша қызмет 

қызметкерлерінің нәтижелілігі 2021 
жылғы 06 қазандағы ДК шешімімен 

бекітілген (№01-01-02 / 08 хаттама) 
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45.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің екі 

комитетін қайта ұйымдастыру 

және комплаенс мәселелері 

жөніндегі ұсыныстар туралы 

1. Кадрлар, сыйақылар және Әдеп жөніндегі 

комитетті, сондай-ақ комплаенс және тәуекелдер 

жөніндегі комитетті құру жолымен комитеттерді 

қайта ұйымдастыру; 

2.Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің комитеттері мынадай құрамдарда 

бекітілсін: 

1) Ішкі аудит комитеті: 

Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-төраға; 

Балиева Загипа Яхяновна-Комитет мүшесі; 
Ивар Талло-Комитет Мүшесі;  

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет 

хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 

2) Стратегиялық жоспарлау комитеті: 

Ивар Талло-төраға; 

Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет мүшесі; 

Балиева Загипа Яхяновна-Комитет мүшесі; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет 

хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 

3) Кадрлар, сыйақылар және әдеп жөніндегі Комитет: 

Найзабекова Ақмарал Серікқызы-төраға;  
Балиева Загипа Яхяновна-Комитет мүшесі;  

Ивар Талло-Комитет мүшесі;  

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет 

хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 

4) Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі Комитет:  

Балиева Загипа Яхяновна-төраға; 

Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет мүшесі;  

Найзабекова Ақмарал Серікқызы-Комитет мүшесі;  

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет 

хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 

3. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің 2021 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен 
(№01-01-02/01 хаттама) бекітілген Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі комитеттері 

құрамының күші жойылды деп танылсын. 

4. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) ағымдағы жылдың 

соңына дейін Мемлекеттік корпорацияның кадрлар, 

сыйақылар және Әдеп жөніндегі комитеті, сондай-ақ 

комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитеті және 

Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті туралы 

ережелерді Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынсын.  

КХ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің комитеттері ДК-

нің 2021 жылғы 06 қазандағы шешімімен 

бекітілген (№01-01-02/08 хаттама), жаңа 

комитеттер туралы ереже және ішкі аудит 

комитеті туралы ережеге өзгерістер 

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 

желтоқсандағы шешімімен бекітілген 

(№01-01-02/10 хаттама). 

46.  Мемлекеттік корпорацияның 
Корпоративтік хатшысы қызметін 

1. Штаттық саны екі бірлік (Корпоративтік хатшы 
және бас маман) болатын, Корпоративтік хатшы 

КХ, КЖД Орындалды. 
Штаттық саны екі бірлік Мемлекеттік 
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құру, штат бірліктерін бекіту, 

Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысы қызметі 

қызметкерінің лауазымдық 

жалақысының мөлшерін айқындау 

туралы 

басқаратын Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысы қызметін құрсын. 

2. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы қызметі қызметкерінің лауазымдық 

жалақысының мөлшері осы хаттамаға 5-қосымшаға 

сәйкес айқындалсын. 

3.Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

корпорацияның Корпоративтік хатшы 

қызметі (Корпоративтік хатшы және бас 

маман) Корпоративтік хатшы жетекшілік 

ететін 2021 жылғы 06 қазандағы ДК 

шешімімен (№01-01-02/08 хаттама) 

құрылды. 

47.  Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысының 
қызметі туралы ережені және 

Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысы мен 

Корпоративтік хатшы қызметі 

қызметкерінің лауазымдық 

нұсқаулықтарын бекіту туралы 

1. Осы Хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік хатшысының қызметі 
туралы ереже бекітілсін. 

2. Осы Хаттамаға 7-8-қосымшаларға сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы мен Корпоративтік хатшы қызметі 

қызметкерінің лауазымдық нұсқаулықтары 

бекітілсін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

КХ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 
Корпоративтік хатшысының қызметі 

туралы ереже және Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік хатшысы 

мен Корпоративтік хатшы қызметінің 

қызметкерінің лауазымдық 

нұсқаулықтары ДК-нің 2021 жылғы 06 

қазандағы шешімімен бекітілген (№01-

01-02/08 хаттама). 

48.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі қабылдаған 

шешімдер бойынша мәселелер 
тізбесі туралы ақпарат 

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 

04 қыркүйектегі шешімімен (№01-

01-02/10 хаттама) бекітілген 

Жалғыз акционердің назарына 

жеткізілуге тиіс. 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесі 

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 04 қыркүйектегі 
шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) бекітілген 

ақпараты Жалғыз акционердің назарына жеткізілуге 

тиіс күші жойылды деп танылсын. 

2. Басқарма төрағасы (Кожықов Ә.Ғ.) және 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (Алдабергенова З.М.) қаржылық есептілік 

депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты 

орналастыру бойынша ҚР заңнамасында белгіленген 

талаптарды бақылауға алсын және сақтасын. 

КХ, ҚҚЕД Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі қабылдаған 
шешімдер бойынша мәселелер тізбесі 

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 04 

қыркүйектегі шешімімен бекітілген 

(№01-01-02/10 хаттама) ақпарат Жалғыз 

акционердің назарына жеткізілуі тиіс, 

күші жойылды-2021 жылғы 06 қазандағы 

(№01-01-02/08 хаттама) ДК шешімімен. 

Қаржылық есептілік депозитарийінің 

интернет-ресурсында ақпаратты 

орналастыру бойынша ҚР заңнамасының 

талаптарын сақтау және бақылау 

бойынша міндеттері мен функциялары 
Директорлар кеңесінің 06.10.2021 

ж.шешімімен (№01-01-02/08 хаттама) 

бекітілген Корпоративтік хатшының 

қызметі туралы Ережеге енгізілді. 

49.  Мемлекеттік корпорацияның 2022-

2026 жылдарға арналған жаңа даму 

стратегиясын қарау туралы; 

№01-01-

02/09 

26.11.2021ж. 

1. Мемлекеттік корпорацияның 2022-2026 жылдарға 

арналған Даму стратегиясы осы Хаттамаға 1-

қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің 2018 жылғы 6 сәуірдегі шешімімен (№01-

01-02/16 Хаттама) бекітілген Мемлекеттік 

корпорацияның 2018-2022 жылдарға арналған даму 

СТД Орындалды 

2022-2026 жылдарға арналған Даму 

стратегиясы Директорлар кеңесінің 

26.11.2021 ж. шешімімен бекітілген 

(№01-01-02/09 хаттама) 

2022 жылға арналған даму стратегиясын 

іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 
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стратегиясының күші жойылды деп танылсын. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасына 

(Ә.Ғ. Қожықов) ағымдағы жылдың соңына дейін 

Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылға арналған 

даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын әзірлеу және бекіту тапсырылсын. 

4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын шараларды қабылдасын 

әзірленді, құрылымдық бөлімшелермен 

келісілді және Мемлекеттік 

корпорацияның Басқарма төрағасының 

29.12.2021 ж.бұйрығымен бекітілді 

(№703 н/қ бұйрық). 

50.  Мемлекеттік корпорацияның 2016-

2020 жылдарға арналған Даму 
жоспарының 2020 жылға іске 

асырылуын бағалауды бекіту 

туралы; 

1. Осы Хаттамаға 2 – қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған Даму 
жоспарының 2020 жылға іске асырылу бағасы 

бекітілсін;  

2. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы 2016 – 

2020 жылдарға арналған Даму жоспарының іске 

асырылу бағасы қанағаттанарлық деп есептелсін; 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә. Ғ. Қожықов) осы шешімді іске асыру жөнінде 

қажетті шаралар қабылдасын. 

ҚЭД Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 2016 – 2020 
жылдарға арналған Даму жоспарының 

2020 жылы іске асырылуын бағалау 

Директорлар кеңесінің 26.11.2021ж. 

шешімімен (№01-01-02/09 хаттама) 

бекітілген. 

51.  Мемлекеттік корпорацияның 2021-

2025 жылдарға арналған Даму 

жоспарын жартыжылдық 

нақтылауды бекіту туралы (2021 
жыл, II жартыжылдықты 

нақтылау); 

1. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға 

арналған Даму жоспарын жартыжылдық нақтылау 

(жыл – 2021, 2 жартыжылдықты нақтылау, 

сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-05) осы 
хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін; 

2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

ҚЭД Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияны дамытудың 

2021-2025 жылдарға арналған жоспары 

(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. 

52.  Мемлекеттік корпорацияның 2021-

2025 жылдарға арналған Даму 

жоспарын бекіту туралы(жыл – 

2022, жыл сайынғы нақтылау); 

1. Осы хаттамаға 4 – қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияны дамытудың 2021-2025 жылдарға 

арналған жоспары (жыл-2022, жыл сайынғы 

нақтылау, сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-

006) бекітілсін; 

2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 
(Ә.Ғ. Қожықов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

ҚЭД Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 

жылдарға арналған Даму жоспары (жыл – 

2022, жыл сайынғы нақтылау, 

идентификатор: 14-160440007161-2021-

06) Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 
қарашадағы шешімімен бекітілген (№01-

01-02/09 хаттама). 

АЕО веб порталында орналастыру 

туралы 07.12.2021 ж. №41741 хабарлама. 

53.  Басшы қызметкерлердің, ішкі 

аудит қызметі қызметкерлерінің 

және Корпоративтік хатшының 

еңбегіне ақы төлеу қағидаларына 

және Мемлекеттік корпорацияның 

басшы қызметкерлері қызметінің 

1. Осы хаттамаға 5-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның басшы қызметкерлеріне, ішкі аудит 

қызметінің, Корпоративтік хатшының, 

Омбудсменнің, бақылау комплаенс қызметінің, 

Корпоративтік хатшы қызметінің жаңа редакциядағы 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидалары 

HR-қызметі Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның басшы 

қызметкерлеріне, Ішкі аудит қызметінің, 

Корпоративтік хатшының, 

Омбудсменнің, Комплаенс бақылау 

қызметінің, Корпоративтік хатшы 
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тиімділігін бағалау және оларға 

сыйақы төлеу қағидаларына 

өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы; 

ұсынылып отырған өзгерістер, толықтырулар 

енгізілсін және бекітілсін; 

2. Осы Хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның басшы қызметкерлеріне ұсынылатын 

өзгерістер, толықтырулар енгізілсін және қызмет 

тиімділігін бағалау және сыйақы төлеу қағидалары 

бекітілсін; 

3. Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 ақпандағы 

шешімімен (№01-01-02 / 01 хаттама) бекітілген 

Мемлекеттік корпорацияның басшы 
қызметкерлеріне, Ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне және Корпоративтік хатшысына 

еңбекақы төлеу қағидаларының күші жойылды деп 

танылсын; 

4. Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 18 қазандағы 

шешімімен (№01-01-02 / 20 хаттама) бекітілген 

Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлері 

қызметінің тиімділігін бағалау және оларға сыйақы 

төлеу қағидаларының күші жойылды деп танылсын; 

5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 
шараларды қабылдасын. 

қызметінің жаңа редакциядағы 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу 

қағидалары, сондай-ақ Мемлекеттік 

корпорацияның басшы қызметкерлері 

қызметінің тиімділігін бағалау және 

оларға сыйақы төлеу қағидалары жаңа 

редакциядағы Директорлар кеңесінің 

26.11.2021ж. шешімімен (№01-01-02/09 

хаттама) бекітілген. 

54.  Мемлекеттік корпорацияның 

комплаенс бақылау қызметінің 

басшысы Д.К. Карташевтің 

өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату және комплаенс бақылау 

қызметінің жаңа басшысын 

тағайындау, өкілеттік мерзімін 

және оның лауазымдық 

жалақысының мөлшерін айқындау 

туралы; 

1. Комплаенс бақылау қызметінің басшысы Дамир 

Қалымбекұлы Қарашевтің өкілеттігі берілген 

өтінішке сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 

2. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы лауазымына 2021 жылғы 20 

желтоқсаннан бастап Әди Базилұлы Әлімбаев 

тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімі 3 (үш) 

жыл болып айқындалсын. 

3. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы А.Б. Әлімбаевтың лауазымдық 

жалақысының мөлшері осы хаттамаға 7-қосымшаға 

сәйкес айқындалсын. 
4.  Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын 

шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын. 

КБҚ Орындалды. 

Мемлекеттік корпорацияның комплаенс 

бақылау қызметінің басшысы                              

Д.К. Қарашевтің өкілеттігі Директорлар 

кеңесінің 26.12.2021ж. шешімімен (№01-

01-02/09 хаттама), 03.11.2021 ж. №542 

ж/қ бұйрығы мерзімінен бұрын 

тоқтатылды. 

А.Б. Әлімбаев Директорлар кеңесінің 

26.11.2021 ж. шешімімен (№01-01-02/09 

хаттама), 15.12.2021ж. №620ж/қ бұйрығы 

Комплаенс бақылау қызметінің басшысы 
лауазымына тағайындалды 

55.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметінің 2021 жылғы III 

тоқсандағы жұмыс қорытындысы 

жөніндегі есебін қарау туралы; 

1 Жоғарыда баяндалған ұсынымдар мен 

ұсыныстарды ескере отырып, Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3-

тоқсандағы жұмыс қорытындысы жөніндегі есебі 

назарға алынсын. 

2. Мемлекеттік корпорацияның басқармасы 

жоғарыда жазылған ұсынымдар мен ұсыныстарды 

орындау жөнінде шаралар қабылдасын: 

- Мемлекеттік корпорацияның басқармасына HR 

ІАҚ, HR-

қызметі, 

КЖД, ІҚД, 

ТІБД, КБҚ 

Орындалды 

Жұмысқа қабылдау және кадрлық 

резервті қалыптастыру ережелеріне 

аталған талаптар енгізілген. 

Сонымен қатар, бүгінгі таңда 

Мемлекеттік корпорацияда ҚР Бас 

прокуратурасының Құқықтық 

статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің кандидаттарды 
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саясатында және жұмысқа қабылдауға қатысты ішкі 

нормативтік құжаттарда бұрын Мемлекеттік 

корпорацияда жұмыс істеген және теріс себептермен 

жұмыстан шығарылған, тәртіптік жазаға тартылған, 

бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлық сипаттағы және 

алаяқтық әрекеттер үшін тәртіптік жазаға тартылған 

адамдарды қабылдауға жол бермейтін тәртіпті 

регламенттеу, сондай-ақ аталған адамдардың 

дерекқорын құру және жаңа қызметкерлерді 

тексеруді жүзеге асыру ұсынылсын ;  жұмысқа 
қабылдау кезінде. 

- Мемлекеттік корпорация басқармасы қызметтің 

анықталған бұзушылықтар бойынша ұсынымдарын 

орындау жөнінде шаралар қабылдасын және қызмет 

есебінің қорытындысы бойынша тоқсан сайынғы 

негізде Мемлекеттік корпорацияның картасы мен 

тәуекелдер тіркеліміне түзету енгізсін.; 

- Аудит қорытындысы бойынша қызметке 2021 

жылдың III тоқсанындағы есептен бастап тоқсан 

сайынғы негізде Мемлекеттік корпорацияның 

тәуекелдер картасын және тіркелімін, оның ішінде 
анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

өзектендіру үшін анықталған тәуекелдерді ескере 

отырып және оларды азайту бойынша шараларды 

бекіте отырып, есептерді берсін.  

- Қызмет тоқсан сайынғы негізде Мемлекеттік 

корпорацияның тәуекелдер картасын және 

тіркелімін, оның ішінде сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін түзету және өзектендіру қажеттілігі 

мәніне талдау жүргізу үшін аудиторлық есептер мен 

табуларды бақылау комплаенс қызметіне, тәуекелдер 

және ішкі бақылау департаментіне және ішкі 

қауіпсіздік департаментіне беру тәртібін 
регламенттесін. 

жұмысқа қабылдау, жұмыскерлерді 

соттылықтың болуы немесе болмауы 

тұрғысынан ауыстыру кезінде тексеру 

үшін ақпараттық сервисі орнатылған. 

Сонымен қатар, кадр жұмысы 

департаменті жағымсыз себептер 

бойынша жұмыстан шығарылған 

Мемлекеттік корпорацияның 

жұмыскерлерін есепке алуды жүргізеді 

(Excel форматындағы тізім), ол кейіннен 
SimBASE платформасында кадрлық 

процестерді автоматтандыру бойынша 

жүргізіліп жатқан жұмыстарды ескере 

отырып, авторизацияланады. 

Тәуекелдер және ішкі бақылау 

департаменті ІАҚ есебінің қорытындысы 

бойынша тәуекелдер картасына және 

тіркеліміне өзгерістер енгізді. 

56.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметі қызметкерлеріне 

2021 жылғы III тоқсандағы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы 

бойынша сыйлықақы беру және 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 

1. Осы хаттамаға 8-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 3-

тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің қызметкерлеріне 2021 жылғы 3 

тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша 

сыйақының мөлшері есепті кезеңдегі нәтижеліліктің 

бекітілген бағаларына сүйене отырып бекітілсін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын қажетті 
шараларды қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды. 

ІАҚ қызметкерлеріне сыйақы төлеу 

жүзеге асырылды, 08.12.2021ж. ТБ № 

602-т/қ бұйрығы. 
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57.  Ішкі аудит қызметі аудиторының 

өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату және Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің жаңа аудиторын 

тағайындау, оның өкілеттік 

мерзімін және лауазымдық 

жалақысының мөлшерін айқындау 

туралы; 

1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің аудиторы Азат Мұратбекұлы 

Жақыповтың өкілеттігі оның берген өтінішіне сәйкес 

мерзімінен бұрын тоқтатылсын.  

2. Мұрат Еркінұлы Ертаев 2021 жылғы 2 

желтоқсаннан бастап Мемлекеттік корпорацияның 

ішкі аудит қызметінің аудиторы болып 

тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімі 3 (үш) 

жыл болып айқындалсын. 

3. Аудитор Мұрат Еркінұлы Ертаевтың лауазымдық 
жалақысының мөлшері осы хаттамаға 9-қосымшаға 

сәйкес айқындалсын. 

4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ. Қожықов) осы шешімнен туындайтын 

шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын. 

ІАҚ, КЖД Орындалды 

А.М. Жақыповпен еңбек қатынастары 

мерзімінен бұрын тоқтатылды, 29.10.2021 

ж. БТ №528 ж/қ бұйрығы. 

Ертаев М.Е. ІАҚ ауыстырылды, 

02.12.2021ж. ТБ №591-ж/ қ бұйрығы 

58.  Бекітілген еңбекақы төлеу 

схемасына сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлерінің лауазымдық 

айлықақыларының мөлшерін 

белгілеу туралы; 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінен 

оның уақытынан бұрын болуына байланысты мәселе 

алынсын. 

ІАҚ Мәселе күн тәртібінен алынды 

59.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі мүшелерінің 
құзыреттерін дамыту жөніндегі 

2022 жылға арналған 

бағдарламаны (жоспарды) бекіту 

және Директорлар кеңесі 

мүшелерінің және оның 

комитеттерінің құзыреттерін 

дамыту жөніндегі 2021 жылға 

арналған бағдарламаға (жоспарға) 

өзгерістер енгізу туралы; 

1. Осы хаттамаға 10-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің 
құзыреттерін дамыту жөніндегі 2022 жылға арналған 

бағдарлама (жоспар) бекітілсін; 

2. Осы Хаттамаға 11-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің 

және оның комитеттерінің құзыреттерін дамыту 

жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарламаға 

(жоспарға) өзгерістер бекітілсін; 

3. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. 

КХ, КХҚ Орындалды 

2022 жылға арналған Мемлекеттік 
корпорацияның Директорлар кеңесі 

мүшелерінің құзыреттерін дамыту 

жөніндегі бағдарлама (жоспар), сондай-ақ 

2021 жылға арналған Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі 

мүшелерінің және оның комитеттерінің 

құзыреттерін дамыту жөніндегі 

бағдарламаға (жоспарға)өзгерістер 

Директорлар кеңесінің 26.12.2021 ж. 

шешімімен бекітілді (№01-01-02/09 

хаттама) 

60.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі мен оның 
комитеттерінің 2021 жылғы 9 

айдағы шешімдерінің 

орындалуына мониторинг 

бойынша ақпаратты қарау туралы. 

1. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 

2021 жылғы 9 айдағы шешімдерінің орындалуына 
мониторинг бойынша ақпарат назарға алынсын; 

2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Кожықов) мен Корпоративтік хатшы (З. 

Алдабергенова) 2021 жылдың соңына дейін 

орындалып жатқан Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі мен оның комитеттері берген 

тапсырмаларды бақылауға алсын. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. 

КХ, КХҚ Орындалды 

Директорлар кеңесінің және 
комитеттердің шешімдерін орындау 

мониторингі жарты жылда бір рет жүзеге 

асырылады, Басқарма төрағасының 

қарауына ұсынылады және Директорлар 

кеңесінің және Корпоративтік хатшының 

бір жылғы қызметі туралы есепте 

ашылады. 
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61.  Мемлекеттік корпорацияның Ішкі 

аудит қызметінің 2022 жылға 

арналған Жылдық аудиторлық 

жоспарын бекіту туралы 

№01-01-

02/10 

24.12.2021ж. 

1. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит 

қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық 

аудиторлық жоспары осы шешімнің 1-қосымшасына 

сәйкес бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің басшысы (Балтабаев Н.Б.) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық 

аудиторлық жоспары Директорлар 

кеңесінің 24.12.2021 ж. шешімімен (№01-

01-02/10 хаттама)бекітілген 

62.  Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

аудит қызметінің 2022 жылға 

арналған бюджетін бекіту туралы 

1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2022 жылға арналған бюджеті осы 

шешімнің 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 
2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің басшысы (Балтабаев Н.Б.) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің 2022 жылға арналған бюджеті 
Директорлар кеңесінің 24.12.2021 ж. 

шешімімен (№01-01-02 / 10 хаттама) 

бекітілген. 

63.  Мемлекеттік корпорацияның Ішкі 

аудит қызметі қызметкерлері 

қызметінің 2022 жылға арналған 

уәжді түйінді көрсеткіштерінің 

карталарын бекіту туралы 

1. Осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлерінің 2022 жылға арналған уәждемелік 

ҚТК картасы бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің басшысы (Балтабаев Н.Б.) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

ІАҚ  Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметі қызметкерлерінің 2022 жылға 

арналған уәждемелік ҚТК картасы 

Директорлар кеңесінің 24.12.2021ж. 

шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) 

бекітілген. 

64.  Мемлекеттік корпорацияда ішкі 
аудитті ұйымдастыру жөніндегі 

нұсқамаға толықтырулар енгізу 

туралы 

1. Осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес 
Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті 

ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулыққа толықтырулар 

бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит 

қызметінің басшысы (Балтабаев Н.Б.) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

ІАҚ Орындалды 
Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті 

ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулыққа 

толықтырулар Директорлар кеңесінің 

24.12.2021ж. шешімімен бекітілген (№01-

01-02/10 хаттама). 

65.  Мемлекеттік корпорация 

омбудсменінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспарын бекіту 

туралы 

1. Осы шешімнің 5-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспары бекітілсін; 

2. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені               

(М.А. Айсина) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

Омбудсмен Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 

Омбудсменінің жұмыс жоспары 2022 

жылғы Директорлар кеңесінің шешімімен 

бекітілді (№ 01-01-02 / 10 хаттама). 

66.  Мемлекеттік корпорацияның 
комплаенс бақылау қызметінің 

2022 жылға арналған жұмыс 

жоспарын бекіту туралы 

1. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 
қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары 

осы шешімнің 6-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау 

қызметінің басшысы (Ә.Б. Әлімбаев) осы шешімнен 

туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен 

қабылдасын. 

КБҚ Орындалды 
Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс 

бақылау қызметінің 2022 жылға арналған 

жұмыс жоспары Директорлар кеңесінің 

24.12.2021 ж.шешімімен (№01-01-02/10 

хаттама) бекітілген. 

67.  Мемлекеттік корпорацияның 

негізгі тәуекелдерін іріктеу 

1. Осы шешімнің 7-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның негізгі тәуекелдерді 

ТІБД Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның негізгі 
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бойынша өлшемшарттарды 

айқындау туралы 

іріктеу критерийлері мақұлдансын. 

2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Қожықов) осы шешімнен туындайтын тиісті 

шараларды қабылдасын. 

тәуекелдерін іріктеу критерийлері 

Директорлар кеңесінің 24.12.2021 ж. 

шешімімен (№01-01-02 / 10 хаттама) 

анықталды. 

68.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспарын бекіту 

туралы 

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары осы 

шешімнің 8-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. 

КХ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің 2022 жылға 

арналған жұмыс жоспары Директорлар 

кеңесінің 24.12.2021ж .шешімімен (№01-

01-02/10 хаттама) бекітілген. 

69.  Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысы 
қызметінің 2022 жылға арналған 

уәжді түйінді көрсеткіштерінің 

картасын бекіту туралы 

1. Корпоративтік хатшы қызметінің 2022 жылға 

арналған уәждемелік түйінді көрсеткіштерінің 
картасы осы шешімнің 9-қосымшасына сәйкес 

бекітілсін. 

2. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. 

КХ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 
Корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 

жылға арналған уәждемелік негізгі 

көрсеткіштерінің картасы Директорлар 

кеңесінің 24.12.2021ж. шешімімен (№01-

01-02/10 хаттама) бекітілген. 

70.  Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің комитеттері 

туралы Ережелерді бекіту туралы 

1. Осы шешімнің 10-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 

комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитеті 

туралы ереже бекітілсін; 

2. Осы шешімнің 11-қосымшасына сәйкес 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 

Кадрлар, сыйақылар және әдеп жөніндегі комитеті 
туралы ереже бекітілсін; 

3. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің Ішкі аудит комитеті туралы ережеге 

өзгерістер мен толықтырулар осы шешімнің 12-

қосымшасына бекітілсін; 

4. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 

хатшысы (З.Алдабергенова) осы шешімнен 

туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. 

КХ, КХҚ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің комитеттері 

туралы ереже және оларға енгізілген 

өзгерістер Директорлар кеңесінің 

24.12.2021ж. шешімімен (№01-01-02/10 

хаттама) бекітілген. 

71.  Мемлекеттік корпорацияның 

мынадай ішкі құжаттарына 

өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы: 

- Басқарма туралы ереже; 
- Корпоративтік хатшы туралы 

ереже; 

- Корпоративтік жанжалдар мен 

мүдделер қақтығысын реттеу 

ережелері; 

- Директорлар кеңесі мен оның 

комитеттерінің қызметіне бағалау 

жүргізу туралы ереже. 

1. Мемлекеттік корпорацияның мынадай ішкі 

құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар 

бекітілсін: 

- Басқарма туралы ереже; 

- Корпоративтік хатшы туралы ереже; 
- Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер 

қақтығысын реттеу ережелері; 

- Осы шешімнің 13, 14, 15 және 16-қосымшаларына 

сәйкес Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы 

ереже. 

2. Мемлекеттік корпорацияның және оның 

комитеттерінің Директорлар кеңесінің қызметіне 

бағалау жүргізу туралы ережеге өзгерістер мен 

КХ, КХҚ Орындалды 

Мемлекеттік корпорацияның мынадай 

ішкі құжаттарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілсін: 

- Басқарма туралы Ережеге; 
- Корпоративтік хатшы туралы Ережеге; 

- корпоративтік жанжалдар мен мүдделер 

қақтығысын реттеу жөніндегі Ережеге; 

- Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің қызметіне бағалау 

жүргізу туралы ереже Директорлар 

кеңесінің 24.12.2021 ж. шешімімен (№01-

01-02 / 10 хаттама) бекітілді. 
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толықтырулар 2022 жылғы 1 шілдеден бастап 

қолданысқа енгізілсін. 

3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы 

(Ә.Ғ.Кожықов) мен Мемлекеттік корпорацияның 

Корпоративтік хатшысы (З. Алдабергенова) осы 

шешімнен туындайтын тиісті шараларды 

қабылдасын. 

 
 

Сокращения: 

 

КХ - Корпоративтік хатшы; 

КХҚ - Корпоративтік хатшының қызметі; 

ІАҚ - Ішкі аудит қызметі; 

БКҚ - Бақылау комплаенс қызметі 

БСЕД - Бухгалтерлік және салықтық есепке алу департаменті 

ҚҚЕД - Құқықтық қамтамасыз ету департаменті 

ҚД - Қазынашылық департаменті 
ТІБД - Тәуекелдер және ішкі бақылау департаменті; 

КЖД - Кадр жұмысы департаменті 

ІҚД - Ішкі қауіпсіздік департаменті 

ЖМД - Жылжымайтын мүлік департаменті 

СТД - Стратегиялық талдау департаменті 

ҚЭД - Қаржы-экономикалық департаменті 

ТМТД – Тарифтер және маркетинг талдау департаменті 

ФОҮД - Фронт офистерді үйлестіру департаменті 

АБКСД - Активтерді басқару және коммерциялық сервис департаменті 

ЦО- Цифрландыру офисі 

ҚБ - Құрылымдық бөлімшелері. 

 



 

3. Корпоративтік басқару бойынша ақпарат 

3.1  2021 жылғы маңызды корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес 

корпоративтік басқарумен байланысты 2021 жылғы аса маңызды корпоративтік 

оқиғалардың ішінде мыналарды бөліп көрсетуге болады: 

2021 жылғы 05 қаңтарда Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның Басқарма төрайымы Ә.С. Балташеваның өкілеттігі мерзімінен 

бұрын тоқтатылды (№1-н/қ бұйрық); 

2021 жылғы 08 қаңтарда Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның Басқарма төрағасы Әділ Ғалымжанұлы Қожықов сайланды (№4-

н/қ бұйрық); 

2021 жылғы 15 қаңтарда Жалғыз акционердің шешімімен Директорлар 

кеңесінің мүшелері Ә.С. Балташеваның және М.М. Ишмухамедовтың өкілеттігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды және Директорлар кеңесінің мүшесі                                       

Ә.Г. Қожықовпен тәуелсіз директор З.Я. Балиева сайланды (№8н/қ бұйрық); 

2021 жылғы 05 наурызда Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорация төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі М.А. Садановтың және 

Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі – аппарат басшысы                                             

О.Б. Шоқпаровтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және                                            

С.Л. Жұмабеков Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 

орынбасары – мүшесі лауазымына және А. Е. Мұсанды Мемлекеттік 

корпорацияның Басқарма мүшесі – аппарат басшысы лауазымына тағайындалды 

(бұйрық№.03.03.2021ж. 6-н/қ); 

2021 жылғы 13 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін 

аудиторлық ұйым бекітілді (бұйрық №128|НҚ); 

2021 жылғы 15 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның Жарғысына өзгерістер енгізу бекітілді (бұйрық № 130н/қ); 

2021 жылғы 27 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның жарияланған акцияларының саны көбейтілді (бұйрық № 150н/қ); 

2021 жылғы 10 маусымда Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі мен таза 

табысын бөлу тәртібі бекітілді (бұйрық № 204н/қ); 

2021 жылғы 03 шілдеде Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның Жарғысына өзгерістер енгізу бекітілді (бұйрық 234н/қ); 

2021 жылғы 19 тамызда Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Н.С. Есембаевтың 

өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор А.С. Найзабекова сайланды. 

(бұйрық № 286н/қ); 

2021 жылғы 03 қарашада Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшесі Р.Е. Манатаевтың өкілеттігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды. 

Төменде Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік оқиғалары туралы 

ақпарат және Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес 2021 жылғы қаржылық есептілік 

депозитарийіне ақпарат ретінде бағытталған өзге де оқиғалар туралы ақпарат 

келтірілген. 
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№ 

р/б 

Туындаған  

күні 
Оқиға атауы 

1 05.01.2021ж. Хат: 08.01.2021 ж. № 01-20-19 / 98-и.   

Ақпарат түрі: 1.2-Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы 

органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) 

құрамын көрсете отырып, Эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы 

органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) 

сайлау, сондай-ақ Эмитенттің басқару органының (байқаушы органының) құрамындағы 

өзгерістер туралы ақпарат. атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын 

жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қызметін жүзеге асырады. 

2 08.01.2021ж. Хат: 11.01.2021 ж. № 01-20-19/140-и.  

Ақпарат түрі: 1.2-Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы 

органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) 

құрамын көрсете отырып, Эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы 

органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) 

сайлау, сондай-ақ Эмитенттің басқару органының (байқаушы органының) құрамындағы 

өзгерістер туралы ақпарат. атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын 

жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қызметін жүзеге асырады. 

3 15.01.2021ж.  Хат: 18.01.2021 ж. № 1-20-19/319-и. 

Ақпарат түрі: 1.2-Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы 

органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) 

құрамын көрсете отырып, Эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы 

органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) 

сайлау, сондай-ақ Эмитенттің басқару органының (байқаушы органының) құрамындағы 

өзгерістер туралы ақпарат. атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын 

жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қызметін жүзеге асырады.  

4 26.01.202ж.  Хат: 28.01.2021 ж. № 01-20-19 / 675. 

Ақпарат түрі: 1.24-Эмитенттің жарғысына және эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 

және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат. 

5 25.02.2021ж.  Хат: 02.03.2021 ж. № 01-20-14/1790-и. 

Ақпарат түрі: 1.24-Эмитенттің жарғысына және эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 

және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат. 

6 13.04.2021ж.  Хат: 16.04.2021 ж. № 01-24-12/3201-и.  

Ақпарат түрі: 1.1-акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз 

акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. 

7 15.04.2021ж.  Хат: 22.04.2021 ж. № 01-24-02 / 3360-и.  

Ақпарат түрі: 1.1-акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз 

акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. 

8 20.05.2021ж.  Хат: 25.05.2021 ж. № 01-24-11/4281-и. 

Ақпарат түрі: 1.24-Эмитенттің жарғысына және эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 

және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат. 

9 27.05.2021ж.  Хат: 02.06.2021 ж. № 01-24-11/4495-и.  

Ақпарат түрі: 1.1-акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз 

акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. 

10 14.06.2021ж.  Хат: 15.06.2021 ж. № 01-24-11/4894-и. 

Ақпарат түрі: 1.21-енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере 

отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымының проспектісі.  

11 27.04.2021ж.  Хат: 23.06.2021 ж. № 01-24-11/5142-и.  

Ақпарат түрі: 1.1-акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз 

акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. 

12 30.06.2021ж.  Хат: 02.07.2021 ж. № 01-24-11/5430-и. 

Ақпарат түрі: 1.24-Эмитенттің жарғысына және эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 

және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат.  
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13 03.07.2021ж.  Хат: 07.07.2021 ж. № 01-24-14/5512-и.  

Ақпарат түрі: 1.1-акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз 

акционер (қатысушы)қабылдаған шешімдер туралы ақпарат 

14 03.08.2021ж.  Хат: 04.08.2021 ж. № 01-24-12 / 6213-и. 

Ақпарат түрі: 1.21-енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере 

отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымының проспектісі.  

15 12.08.2021ж.  Хат: 16.08.2021 ж. № 01-24-12/6477-и. 

Ақпарат түрі: 1.24-Эмитенттің жарғысына және эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 

және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат. 

16 13.08.202ж.  Хат: 17.08.2021 ж. № 01-24-11/6509-и. 

Ақпарат түрі: 1.24-Эмитенттің жарғысына және эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 

және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат.  

17 19.08.2021ж.  Хат: 23.08.2021 ж. № 01-24-11 / 6690-и. 

Ақпарат түрі: 1.2-Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы 

органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) 

құрамын көрсете отырып, Эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы 

органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) 

сайлау, сондай-ақ Эмитенттің басқару органының (байқаушы органының) құрамындағы 

өзгерістер туралы ақпарат. атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын 

жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қызметін жүзеге асырады.  

18 13.10.2021ж.   Хат: 13.10.2021 ж. № 01-24-11/8002-и. 

Ақпарат түрі: 1.22-уәкілетті органның акционерлік қоғам акцияларын орналастыру 

қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат. 

19 03.11.2021ж.   Хат: 05.11.2021 ж. № 01-09-05/8652-и. 

Ақпарат түрі: 1.2-Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы 

органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) 

құрамын көрсете отырып, Эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы 

органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) 

сайлау, сондай-ақ Эмитенттің басқару органының (байқаушы органының) құрамындағы 

өзгерістер туралы ақпарат. атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын 

жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қызметін жүзеге асырады. 

 

3.2  Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданатын 

шаралар 

Жалғыз акционердің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы шешімімен бекітілген 

(№476н/қ бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару 

кодексіне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның басқару органдары - Басқарма, 

Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер арасындағы өзара қарым-қатынастар 

бекітілген корпоративтік рәсімдер шеңберінде іске асырылды. 

Корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған қағидаттарына сүйене 

отырып, Мемлекеттік корпорацияда тәуелсіз директорлар, Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің жанында комитеттер жұмыс істейді, Ішкі 

аудит қызметі, Омбудсмен, бақылау комплаенс қызметі және Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік хатшысының қызметі жұмыс істейді. 

2021 жылы Мемлекеттік корпорацияны корпоративтік басқару жүйесін одан 

әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастырылды. 

Өз күштерімен жүргізілген, атап айтқанда Ішкі аудит қызметімен 

Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару диагностикасының және 

Кодексте көзделген қағидаттар мен түйінді ережелердің сақталуы/сақталмауы 

туралы есептің қорытындылары бойынша 2020 жылға Директорлар кеңесінің 

20.05.2021 ж. шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның 
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корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға 

арналған іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді. (бұдан әрі – 36 іс-шараны 

іске асыруды көздейтін, корпоративтік басқару процестерінің бірізділігін 

қамтамасыз етуге және оның қағидаттарын ұстануға бағытталған. 

Көрсетілген жоспардың 3-тармағын іске асыру мақсатында Корпоративтік 

хатшы жарты жылда бір рет оның орындалуына мониторинг жүргізеді, ол 

Мәлімет және бақылауды жүзеге асыру үшін Басқарма төрағасына беріледі 

(13.07.2021 ж. № 01-38-31/1612 және 19.01.2022 ж. № 01-09-10/13 қызметтік 

жазбалар Басқарма төрағасына жіберілді). 

2021 жылы жоспардың 36 іс-шарасының 32-сі мониторингпен қамтылды, 4 

іс-шара бойынша 2022 жылға мерзімдер көзделген. Жоспардың 32 іс-шарасының 

28-і орындалды, 3-і орындауда, 1 іс-шара мерзімінде орындалмады. 

Жоспардың іс-шараларын іске асыру Мемлекеттік корпорация қызметінің 

тиімділігін арттыруға, есептілік процесін жүйелеуге, Мемлекеттік 

корпорацияның белгіленген стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін кедергісіз 

іске асыру үшін басқару органдарының шешімдер қабылдау сапасын арттыруға 

елеулі жәрдем көрсетті. 

Тұтастай алғанда, Мемлекеттік корпорацияда корпоративтік басқару 

жүйесін жетілдіру үздіксіз циклдық процесс болып табылады, оның негізгі 

мақсаты Мемлекеттік корпорацияның тиімді жұмыс істеуі үшін оның деңгейін 

арттыру болып табылады. 

Бұдан басқа, 2021 жылы Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу 

процесі жалғастырылды, оның қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі 

мүшелерінің ұсыныстары мен ұсынымдары жоғарыда аталған жоспарда көрініс 

тапты. 

Сонымен қатар, есепті жылы алғаш рет Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 

21 қазандағы шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 

2021 жылға арналған бағдарлама (жоспар) іске асырылды. 

Есепті кезеңде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

Мемлекеттік корпорацияның қызметін реттейтін мынадай құжаттарды қарады 

және бекітті: 

1) Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен 

Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына өзгерістер 

мен толықтырулар; 

2) Мемлекеттік корпорацияның филиалдары, өкілдіктері басшылары мен 

олардың орынбасарларын тағайындау тәртібі; 

3) Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің кепілдік беру және 

сапасын арттыру бағдарламасы; 

4) Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі басшысының 

және комплаенс-бақылаушысының лауазымдық нұсқаулықтары; 

5) Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, Мемлекеттік 

корпорацияны бастамашылық ақпараттандыру саясаты; 

6) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті 

туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар; 

7) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар 

және әдеп жөніндегі комитеті туралы ереже бекітілсін; 
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8) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің комплаенс және 

тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ереже; 

9) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының қызметі 

туралы ереже бекітілсін; 

10) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы мен 

Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерінің лауазымдық нұсқаулықтары; 

11) Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлеріне, Ішкі аудит 

қызметінің, Корпоративтік хатшының, Омбудсменнің, бақылау комплаенс 

қызметінің, Корпоративтік хатшы қызметінің жаңа редакциядағы 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларын; 

12) Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлеріне жаңа 

редакциядағы қызмет тиімділігін бағалау және сыйақы төлеу қағидалары; 

13) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің 

құзыреттерін дамыту жөніндегі 2022 жылға арналған бағдарлама (жоспар); 

14) Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі 

Нұсқаулыққа толықтырулар; 

15) Мемлекеттік корпорация басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен 

толықтырулар; 

16) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы туралы ережеге 

өзгерістер мен толықтырулар; 

17) Корпоративтік жанжалдарды және Мемлекеттік корпорацияның 

мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі Қағидаларға өзгерістер мен 

толықтырулар; 

18) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы ережеге өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу жатады. 

Ашықтық қағидатын енгізу және ақпаратты ашу жөніндегі жұмыс 

шеңберінде Мемлекеттік корпорация басқармасы ақпаратты ашу туралы 

Ереженің талаптарын енгізді, стейкхолдерлер картасы өзектендірілді, 

Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің және Басқарманың құрамы туралы, 

сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның қаржылық жағдайы, қызметінің 

нәтижелері мен ондағы міндеттері туралы мәліметтерді қоса алғанда, 

Мемлекеттік корпорацияның жұмыс істеуінің барлық елеулі аспектілері туралы 

ақпаратты ашу тұрақты негізде жүзеге асырылады. корпоративтік веб-сайтта 

Корпоративтік басқару кодексінің талаптары мен ұсынымдарына сәйкес 

келтірілген. 

 

3.3  Есепті жылы Корпоративтік хатшының қызметі 

Корпоративтік хатшының қызметі шеңберіндегі негізгі міндеттері: 

1) Мемлекеттік корпорацияның органдары мен лауазымды адамдарының 

жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін іске асыруға және қорғауға 

кепілдік беретін корпоративтік басқару қағидалары мен рәсімдерін сақтауын 

қамтамасыз ету; 

2) ҚР Заңнамасының және Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі 

құжаттарының талаптарына сәйкес Жалғыз акционердің және Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімдерін дайындау жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету; 
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3) Мемлекеттік корпорацияның және оның комитеттерінің Директорлар 

кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету болып табылады; 

4) Мемлекеттік корпорация туралы Елеулі ақпарат беруді қамтамасыз ету; 

5) Мемлекеттік корпорация мен Жалғыз акционер арасында, сондай-ақ 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен басқарма арасында нақты 

және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету болып табылады. 

Заңның 1 – бабының 12) тармақшасына сәйкес Корпоративтік хатшы-

Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі 

болып табылмайтын, оны Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның 

Директорлар кеңесіне есеп беретін қоғамның қызметкері. Корпоративтік хатшы өз 

қызметі шеңберінде Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және 

өткізуді бақылайды, Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырысының күн 

тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, 

оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді. Корпоративтік 

хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады. 

Мемлекеттік корпорация органдары арасындағы жан-жақты диалогты жүзеге 

асыру, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін 

дайындау, қалыптастыру, сақтау, Толық жұмыс күні режимінде күнделікті 

қызметте туындайтын мерзімді есептер мен өзге де іс-шараларды ұсыну үшін 

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 қазандағы шешімімен (№01-01-02/04 

хаттама) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы Алдабергенова 

тағайындалды Бұрын Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік қызметі 

аппаратының басшысы қызметін атқарған Зейнегүл Мұқашқызы.  

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысы мен Корпоративтік басқару 

кодексінен, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы туралы 

ережеден, Корпоративтік хатшының лауазымдық нұсқаулығынан, Мемлекеттік 

корпорацияның Директорлар кеңесі туралы ережеден, Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережеден және Мемлекеттік 

корпорацияның өзге де ішкі құжаттарынан, сондай-ақ Жалғыз акционер мен 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімдерінен басқа, 

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының өз функцияларын жүзеге 

асыруы үшін нормативтік база болып табылады.  

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің қарауына Мемлекеттік 

корпорацияның құрылымдық бөлімшелері ұсынатын материалдарды корпоративтік 

басқару саласындағы ҚР заңнамасына және Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан талдауды қамтамасыз етеді. 

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді қызметін 

қамтамасыз ету мақсатында Корпоративтік хатшы: 

- Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын 

ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті материалдарды қалыптастыру және тарату 

(отырыстарды өткізу туралы хабарламалар, отырыстардың күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша шешімдердің жобалары, алдын ала танысу үшін құжаттардың 

жобалары және т. б.); 

- белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қарауына 

енгізілетін құжаттарды ресімдеуден уақтылы өту; Директорлар кеңесі атынан 

хаттарға сұрау салулар мен жауаптар дайындау, мәлімет үшін Директорлар кеңесі 

бекіткен құжаттарды тарату; 
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- Мемлекеттік корпорация органдары арасында тиімді ақпарат алмасу 

орнатылды; 

- жүйелі негізде Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері туралы 

Мемлекеттік корпорацияның құрылымдық бөлімшелерін хабардар ету жүргізілді 

және Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының шеңберінде 

Басқармаға берілген шешімдер мен тапсырмалардың орындалуына тұрақты негізде 

мониторинг жүргізілді; 

- отырысты сырттай нысанда өткізуді ескере отырып, тиісті бюллетеньдер 

жасалды, Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беруге арналған 

бюллетеньдерді жіберу (тапсыру), толтырылған бюллетеньдерді алу, 

директорлардың жазбаша пікірлерін алу және оларды Директорлар кеңесінің 

төрағасына беру қамтамасыз етілді; 

- ZOOM бағдарламасын пайдалану арқылы Директорлар кеңесі мен оның 

комитеттерінің отырыстары ұйымдастырылып, өткізілді. 

Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында 

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметі 

туралы есепті, сондай-ақ Корпоративтік хатшының 2020 жылғы есебін (2021 

жылғы 25 ақпандағы №01-01-02/02 хаттама) әзірлеп, Директорлар кеңесінің 

қарауына ұсынды, 2021-2022 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін 

жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді (2021 жылғы 20 

мамырдағы №01-01-02/04 хаттама). 

Корпоративтік басқару қағидаттарын іске асыру шеңберінде Корпоративтік 

басқару кодексінде көзделген 2020 жылға қағидаттар мен түйінді ережелерді 

сақтау/сақтамау туралы есеп әзірленді және ұсынылды.  

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, 

Корпоративтік хатшының және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметін 

реттейтін 14 ішкі құжатты әзірлеуге және бекітуге тікелей қатысты. 

Корпоративтік хатшы біліктілікті арттыру, құзыреттілік деңгейін арттыру 

және өз қызметінде корпоративтік басқару стандарттарын қолдау шеңберінде 

ағымдағы жылғы шілдеде Корпоративтік хатшылардың Ұлттық бірлестігі (НОКС) 

қауымдастығы ұйымдастырған онлайн режимінде «Unlimited Корпоративтік 

хатшысы» XV Мерейтойлық Халықаралық Форумына қатысты, ал 2021 жылғы 22 

желтоқсанда «UNLIMITE» VIII жыл сайынғы конференциясына қатысты. 

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіріңіз: «Акционерлер онлайн режимінде, 

Корпоративтік хатшылардың Ұлттық бірлестігінің осы қауымдастығы 

ұйымдастырған». 

Сонымен қатар, 2021 жылдың желтоқсанында Корпоративтік хатшы 

басқарудың заманауи тәсілдері. «Зерде» оқу орталығы ұйымдастырған және 

өткізген компаниядағы өзгерістерді басқару семинары тыңдалып, қаржылық ісіну 

депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты 

Эмитенттің ашу тәжірибесі" тақырыбына біліктілікті арттыру бойынша сертификат 

алынды.  

Тұтастай алғанда, есепті кезеңде Корпоративтік хатшы Директорлар 

кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін, ақпаратты сақтау мен ашуды, 

сондай-ақ Директорлар кеңесі арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету 

жөніндегі міндеттерді қоса алғанда, Мемлекеттік корпорацияның ішкі 

құжаттарында көзделген міндеттер мен функциялардың кең ауқымын іске асыруды 

қамтамасыз етті. Мемлекеттік корпорацияның жалғыз акционері және Басқармасы. 
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Лауазымға енгізу бағдарламасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін Корпоративтік хатшы 

бекітілген тізбеге сәйкес Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін 

лауазымға енгізу жөніндегі негізгі іс-шараларды жүргізді. сондай-ақ Директорлар 

кеңесінің төрағасы Б.Б. Мусин Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған 

мүшелерімен-тәуелсіз директорлармен шарттар әзірлеп, қол қойды. 

 

Қорытынды 

 

Осы есепте 2021 жылы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 

қараған және толық көлемде қабылдаған негізгі мәселелер, аспектілер мен 

шешімдер ұсынылған, Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс 

жоспары 100%-ға орындалған. 

Директорлар кеңесінің қызметі 2021 жылы Мемлекеттік корпорацияның 

жұмысында тұрақтылықты сақтау және жүйелілікті қалыптастыру үшін қажетті 

жағдайларды қалыптастыруға, Мемлекеттік корпорацияның қаржы-шаруашылық 

қызметіне пәрменді бақылауды қамтамасыз етуге, ішкі басқару тетіктерінің 

нәтижелілігі мен ашықтығын жақсартуға, Тәуекел-менеджменті және ішкі 

бақылау жүйесінің қол жеткізілген деңгейін бекітуге, ішкі аудит қызметінің 

жұмысын күшейтуге, Мемлекеттік корпорацияның қаржы-шаруашылық 

қызметіне пәрменді бақылауды корпоративтік басқару қағидаттары.  

2021 жылды қорытындылай келе, Директорлар кеңесінің мүшелерін қажетті 

құзыреттер бойынша дамыту жөніндегі процесс алғаш рет іске қосылғанын, 

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін бағалау рәсімі 

жалғастырылғанын, өз күштерімен жүргізілген корпоративтік басқару 

диагностикасының қорытындылары талданғанын, сондай-ақ Директорлар 

кеңесінің мүшелері олардың 2021 жылы жүргізілген стратегиялық сессияларға 

белсенді қатысуы арқылы олардың өз күштерімен жүргізілген корпоративтік 

басқару диагностикасының қорытындылары уақыттың өзгеруі мен жаңа 

талаптарын ескере отырып, қызмет көрсетудің жаңа тәсілдерін іздеу және 

барлық мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру Мемлекеттік корпорацияны 

дамытудың негізгі стратегиялық бағыттары және Мемлекеттік корпорацияның 

2022-2026 жылдарға арналған жаңа Даму стратегиясы бекітілді.  

2022 жылы Мемлекеттік корпорацияның қызметін жүзеге асыру кезінде 

ерекше назар аударуды талап ететін мәселелер жаңа даму стратегиясын іске 

асыру, HR саясатын әзірлеу және қайта қарау, адами капиталды дамыту және 

қайта саралау мәселелері болады, корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру, 

сондай-ақ акционердің 2022 жылға арналған болжамдарына толық қол жеткізу 

жөніндегі жұмыс жалғастырылады. 

 

 

 

Корпоративтік хатшы                                                        З. Алдабергенова 


	1.1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамы
	Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері туралы (оның ішінде біліктілігі туралы) толығырақ мәліметтер Мемлекеттік корпорацияның веб-сайтының "Корпоративтік басқару/басқару органдары" бөлімінде мына сілтеме бойынша орналастырылған: http...
	Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамы біліктілігі, тәжірибесі, білімі, іскерлік қасиеттері мен әртүрлілігі бойынша теңдестірілген. Директорлар кеңесі мүшелерінің мінсіз іскерлік беделі, Ақпараттық технологиялар, қаржы, Ішкі аудит, кор...
	2021 жылғы 31 желтоқсанда Директорлар кеңесі мүшелерінің жасы мен гендерлік құрамы:
	1.2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамы
	1.3. Тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері
	Корпоративтік басқарудың белгіленген практикасына және Заңның 54-бабы 5-тармағының талаптарына, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация Жарғысының 53-тармағына сәйкес Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар сайланады, олардың саны Директорлар кеңесі құрамы...
	Заңның 1-бабының 20-тармақшасына сәйкес "тәуелсіз директор" Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде:
	1) сайланған сәтте Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (оның осы қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда).;
	2) Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;
	3) Мемлекеттік корпорацияның немесе Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағыныстылықпен байланысты болмаса және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныстылықпен байланысты болмаса;
	4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;
	5) Мемлекеттік корпорацияның аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;;
	6) Мемлекеттік корпорацияның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаса және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаса тоқтатылуға тиіс.
	Директор тәуелсіз деп танылуы мүмкін, егер ол:
	- соңғы бес жыл ішінде осы Мемлекеттік корпорацияның немесе оның еншілес және тәуелді ұйымының қызметкері болмаған;
	- Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Мемлекеттік корпорациядан қосымша сыйақы алмаған немесе алмаған жағдайда;
	- акционерлерді немесе Мемлекеттік басқару органдарын ұсынбайды;
	- қатарынан тоғыз жылдан астам Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшесі болған жоқ.
	1.4. Директорларға сыйақы
	1.5. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау
	1.8. Атқарушы орган - Басқарманың Директорлар кеңесі жауапкершілігінің аражігін ажырату
	2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметі
	3. Корпоративтік басқару бойынша ақпарат
	3.1  2021 жылғы маңызды корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат
	3.2  Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданатын шаралар
	3.3  Есепті жылы Корпоративтік хатшының қызметі

