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Есеп туралы
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ  АҚ-ның  2020 жылғы жылдық есебінде Мемлекеттік  корпорацияның  есептік  кезеңдегі  қызметінің  
нәтижелері туралы ақпарат қамтылады. Бұл  есеп жыл сайын жарияланады.

Есеп Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде:

       «Акционерлік қоғамдық туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
       13 мамырдағы № 415-II Заңына;
       «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан 
       Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 Заңына;
       «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 
       1 наурыздағы № 413-IV Заңына;
       «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
       2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңына;
       «Дербес деректер және оларды қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 
       2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңына;
       «Сыбайлас жемқорлыққа арсы іс-қимыл туралы» Қазақстан  
       Республикасының 2015 жылғы 18 Қазақстан № 410-V Заңына сәйкес 
       дайындалды. 

Есепте ұсынылған барлық деректер Мемлекеттік корпорация Жарғысының 19-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша Мемлекеттік 
корпорацияның жылдық жұмысының қорытындылары бойынша жиналып, жинақталды. «Бір терезе» қағидаты бойынша қызмет көрсетуді 
қоспағанда, Мемлекеттік корпорацияның қызметі мемлекеттік монополияға жатады. Жарғы Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz ресми 
интернет-ресурсында орналастырылған.

Есепке жария қол жеткізу Мемлекеттік корпорацияның және оның ішкі қызметінің ақпараттық ашықтығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Есеп Мемлекеттік 
корпорацияның есепті кезеңдегі жұмысының тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Есепте Мемлекеттік корпорацияның Қазақстан Республикасында 
цифрландыруды дамытуға және Мемлекеттік корпорацияның стратегиялық міндеттерін іске асыруға қосқан үлесі көрсетілген.

Есеп туралы

GOV4C 2020 жылдық есебі

Сондай-ақ есеп мазмұны келесі құжаттарға сәйкес келеді:

       «Бес институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты
       қадам» - Ұлт жоспары; 
       «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы қызметінің 
       қағидаларын бекіту бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
       және даму министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 52 бұйрығы; 
       «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
       емес акционерлік қоғамын құру туралы» ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 
       29 қаңтардағы № 39 қаулысы;
       Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және 
       жекешелендіру комитеті төрағасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 413 
       бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Жарғысы;
       ISO 9001: 2015 стандартының ережелері;
       2021 жылғы 11 маусымдағы № 01-02-04/26 Мемлекеттік корпорацияның 
       қызметі туралы  жылдық есепті дайындау қағидалары.
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Құрметті азаматтар мен әріптестер! 

Биылғы жылы Мемлекеттік корпорация айтулы күнді атап өтті. Бес жыл бұрын біздің азаматтарымыздың тыныс-тіршілігі үшін 
маңызды ұ”ым біріктірілген. Менің өмірімде ХҚКО-лар ерекше орын алады, мен оларды құру барысына тікелей қатыстым. 
Қазірдің өзінде біз қазақстандықтарға 700-ге жуық қызмет түрін көрсетеміз. Пандемия кезінде біз үлкен «челленджге» тап 
болдық, Мемлекеттік корпорациядағы әріптестер алдыңғы шепте болып, көптеген тапсырмаларды өте жақсы орындады.

ХҚКО-ның әрбір қызметкеріне алғыс айтамын, сіздерге аса ауыр міндеттер жүктелді. Сіздер көрсетілетін қызметтерді 
отандастарымыздың үздіксіз алуын қамтамасыз етуде өс денсаулықтарыңызды қатерге тіктіңіздер. Әріптестер күн сайын 
жұмыс процесін оңтайландыру және автоматтандыру мақсатында орасан зор жұмыстар жүргізуде, проактивті формат, 
композиттік қызмет көрсетуді енгізді, халықтың өмірін жеңілдететін ондаған пилоттық жобаны іске қосты.

Біз бір кездері сенбеген күрделі жобаны іске асырдық, ал бүгін біз сіздермен бірге жаңа болмыс қалыптастырдық. Танымал 
платформаларға сәтті шығып, бірнеше жыл бұрын мүмкін емес болып көрінген бірлескен жобаларды жасап отырмыз. Біз әлі 
де өсіп, дамитын, атқаратын жұмыстарымыз бар. Бірақ прогресс бар және оны байқамау мүмкін емес. Ия, анықтамалар алу 
үшін үлкен кезектерді тұрған сәттерді еске түсіріңіздерші, ал оны қазір EGov арқылы бір минут ішінде алуға болады. Мен 
Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің қиындықтарға қарамастан, сервисті жетілдіруді жалғастырып, оны жаңа деңгейге 
көтеретініне сенімдімін. 

Құрметті достар, сіздерді бес жылдық мерейтоймен құттықтаймын!
Осы қиын-қастау кезеңде сіздерге және отбасыларыңызға денсаулық, жаңа мансаптық биіктерге және алға қойған барлық 
мақсаттарыңызға жетуді тілеймін!

Б.Б. Мусин

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ 
Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесі төрағасының 
алғы сөзі 

Басшылықтың үндеуі       Директорлар кеңесі төрағасының алғы сөзі 

GOV4C 2020 жылдық есебі
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Құрметті клиенттер, серіктестер мен әріптестер!  

Биылғы жылы Мемлекеттік корпорация өзінің 5 жылдық мерейтойын атап өтуде. Біз мақтан ететін шаруаларымыз көп, себебі 
негізі қаланған сәттен бастап мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрландыру саласында орасан зор жұмыс атқарылды.

Өткен 2020 жыл біз үшін ерекше жыл болды. Коронавирус пандемиясына байланысты біз, көптеген басқа ұйымдар мен 
мемлекеттік органдар секілді, өз қызметімізді айтарлықтай қайта құруға мәжбүр болдық. Осындай қиын уақытта, қашықтан 
жұмыс істеудің жаңа жағдайларында халыққа сапалы қызмет көрсетумен қамтамасыз ете отырып, біздің сала алдыңғы қатарға 
шықты. Осы кезеңде цифрландырудың қажеттілігін түсіну ерекше маңызды болды.

«Электрондық үкімет» порталында бейне кеңес алу мүмкіндігі пайда болды, ал негізгі жүктемені 1414 Бірыңғай байланыс 
орталығының жұмысына қатысқан біздің фронт-офистер өзіне алды. Егер ол пандемияға дейін күніне 25-30 мың қоңырау 
қабылдаса, төтенше жағдай кезінде қоңыраулар саны күніне 600 мыңға дейін өсті. 

Мобильдік топтар, оқыту орталықтары құрылып, халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру бойынша жұмыс жүргізілді. 
Нәтижесінде мобильдік базада тіркелген азаматтар саны 9,5 млн. адамға жетті. Бұл халқымыздың шамамен 50%-ы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді өздерінің мобильдік құрылғылары арқылы ала алатындығын білдіреді.

Біз түрлі жәрдемақылар төлеміне қатысты әлеуметтік мәселелерге де жауаптымыз. Өтінімдер ауқымына қарамастан, біз бұл 
жүктемені де игере білдік. Біздің басқа 1411 кеңес беру байланыс орталығымыз әлеуметтік жәрдемақы төлемдері мәселелері 
бойынша бір жыл ішінде 1,2 миллион қоңырау қабылдады.

Осындай қиын жылға қарамастан, біз 2020 жылы іске қосылуы тиіс жобаларды да ұмытқан жоқпыз. 

Біз алғашқы болып блокчейн жүйесін енгіздік. Жер кадастры мәселелері бойынша көрсетілетін қызметтер санын көбейттік. 
Сондай-ақ қазақстандықтар техпаспорт пен мемлекеттік нөмірді үйге жеткізуге тапсырыс беруге, ХҚКО-да QR-кодтың көмегімен 
қызметтерге төлем жасау мүмкіндігіне ие болды.

Мемлекеттік корпорацияның 
Басқарма төрағасының алғы сөзі

Басшылықтың үндеуі       Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының алғы сөзі 1/2

GOV4C 2020 жылдық есебі
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Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру процесі қазіргі кезде де жалғасуда. Бүгінде барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 90%-ын онлайн алуға 
болады.

Бес жыл мерзім  - айтарлықтай үлкен мерзім емес, бірақ осы уақыт ішінде қандай жетістіктерге қол жеткізгенімізді ескере отырып, біз атқарылған жұмыстармен мақтана 
аламыз. Біз белгілі бір қорытыныдылар жасадық, қателіктер мен кемшіліктерді ескердік. Мемлекеттік корпорацияның жаңа даму стратегиясы бойынша жұмыстар жүргізілуде 
және де біраз уақытта  қазақстандықтар бұл өзгерістерді байқайтынына сенімдімін.

Біздің басты басымдықтарымыз өзгеріссіз қалды, ол - барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін «бір терезе» тұжырымдамасын іске асыру және халықтың 
цифрлық сауаттылығы деңгейін арттыру.

Басшылықтың үндеуі       Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының алғы сөзі 2/2

GOV4C 2020 жылдық есебі

Ә.Ғ. Қожықов

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ 
Басқарма төрағасы 
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МЕМЛЕКЕТТІК 
КОРПОРАЦИЯНЫН 
БЕЙІНІ

10    Миссиясы. Пайымы. Даму стратегиясы

11    Құндылықтар және корпоративтік мәдениет

12    Стратегия қорытындылары, жылдың оқиғалары 
         мен жетістіктері 

Мемлекеттік корпорацияның бейіні

9      Мемлекеттік корпорацияның құрылу тарихы 2
GOV4C 2020 жылдық есебі
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Мемлекетік корпорацияның құрылу тарихы

«Жерге орналастыру жөнiндегi қазақ 
мемлекеттік жобалау институтын 
Жер ресурстары және жерге 
орналастыру мемлекеттiк 
ғылыми-өндiрiстiк орталығы етiп 
қайта құру туралы» ҚР Министрлер 
кабинетінің 1994 жылғы 28 
ақпандағы № 230 Қаулысымен 
МемжерҒӨО құрылды

АҚПАН 1994

«ҚР Президентінің 1995 жылғы 
25 желтоқсандағы № 2727 Жарлығын 
іске асыру жөніндегі шаралар туралы» 
ҚР Үкіметінің Қаулысымен жергілікті 
атқарушы органдар жанындағы 
жылжымайтын мүлікті бағалау 
және тіркеу жөніндегі 
кәсіпорындарды қайта құру 
жолымен ҚР Әділет министрлігінің 
Жылжымайтын мүлік жөніндегі 
облыстық (қалалық) орталықтары 
құрылды

АҚПАН 1997

МАУСЫМ 1997
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 4 маусым 1997 
жылғы № 926 қаулысына 
сәйкес «Зейнетақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік 
орталық» республикалық 
мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорны құрылды

Жылжымайтын мүлік орталықтары 
салаларында қайта құру арқылы ҚР Әділет 
министрлігінің «Жылжымайтын мүлік 
орталығы» құрылды

1999-2007

АҚПАН 2005
Мемлекет Басшысының 2005 жылғы 
18 ақпандағы «Қазақстан 
экономикалық, әлеуметтік және саяси 
жедел жаңару жолында» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы: алғаш 
рет «бір терезе» қағидаты бойынша 
Халыққа қызмет көрсету орталықтарын 
құру қажеттілігі белгіленді

ҚАРАША 2005
Астана мен Алматы қалаларында Әділет 
департаменттерінің құрылымдық 
бөлімшелері ретінде алғашқы 4 ХҚКО 
құрылып, жұмыс істей бастады. Одан 
кейін барлық облыс орталықтарында тағы 
22 ХҚКО ашылды

ҚАҢТАР 2007
«Қазақстан Республикасы Әдiлет 
министрлiгiнiң мемлекеттік 
мекемелерiн - халыққа қызмет көрсету 
орталықтарын құру туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 
5 қаңтардағы № 1 Қаулысымен 
«Халыққа қызмет көрсету орталықтары» 
ММ құрылды. 30 ХҚКО жұмысы ресми 
бекітілді. 

ҚАРАША 2011
«Халыққа қызмет көрсету орталықтарының 
қызметін оңтайландыру жөніндегі кейбір 
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 
1325 Қаулысымен «ХҚКО» ММ қайта құру 
және «ХҚКО» РММ-ге қосу арқылы 
Қазақстан Республикасы Байланыс және 
ақпарат министрлігінің ХҚКО қызметін 
үйлестіру және қызметтерді 
автоматтандыруды бақылау комитетінің 
«Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны 
құрылды

«Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару 
агенттiгiнiң «Жер ресурстары және жерге орналастыру 
мемлекеттiк ғылыми-өндiрiстiк орталығы (МемжерҒӨО)» 
республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта 
ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 30 маусымдағы № 890 Қаулысымен Қазақстан 
Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгiнiң «Жер 
кадастры ғылыми-өндiрiстiк орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттiк 
кәсiпорнына біріктіру жолымен ЖерҒӨО құрылды

МАУСЫМ 2012

ЖЕЛТОҚСАН 2014
«Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің қарамағындағы 
кейбір республикалық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорындарды қайта 
ұйымдастыру туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 26 желтоқсандағы № 1384 
қаулысымен Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің 
«Жылжымайтын мүлік орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны құрылды

МАМЫР 2015
Бес институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам – Ұлт жоспары.   
Канададағы Canada Service және Австралиядағы Centrelink үлгісі бойынша мемлекеттік қызметтердің 
бірыңғай провайдері болатын «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының құрылуы. 
Мемлекеттік корпорация халыққа қызмет көрсетудің барлық орталықтарын бірыңғай жүйеге 
интеграциялайды. Қазақстан азаматтары барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бір жерден алатын 
болады. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ISO 9000 сериялы сапа менеджменті стандарттарына 
сәйкестігіне халықаралық сертификаттау

ҚАҢТАР 2016
"Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамын 
құру туралы» Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 39 қаулысы: 
4 кәсіпорынды: Халыққа қызмет көрсету орталығы, Жылжымайтын мүлік орталығы, Жер кадастры 
ғылыми-өндірістік орталығы және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықты біріктіру арқылы 
жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын Мемлекеттік корпорация құрылды. 
Мемлекеттік корпорацияның жалғыз акционері ҚР Үкіметі болып табылады. ҚР Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мемлекеттік акциялар пакетін 
иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын орган болып табылады

7 СӘУІР 2016
Мемлекеттік корпорация 
Әділет органдарынан 
мемлекеттік тіркеуден өтті

8 СӘУІР 2016
Облыстар мен республикалық маңызы бар 
қалаларда Мемлекеттік корпорацияның 
филиалдарын есептік тіркеу

СӘУІР 2016
Жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мемлекеттік корпорация құрамына 
Жер кадастыры және техникалық түгендеу дирекциясы болып кірді.

СӘУІР 2016
Жылжымайтын мүлік орталығы «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
құрамына Жер кадастры және техникалық 
тексеру дирекциясы болып кірді

СӘУІР 2016
"Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық" 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Азаматтарға 
арналған Үкімет Мемлекеттік корпорациясының 
құрамына Ведомствоаралық есеп айырысу орталығының 
әлеуметтік төлемдер дирекциясы болып кірді

СӘУІР 2018
Мемлекеттік корпорация Аудиттен 
өтіп Халықаралық ISO 9001:2015 
сертификатына ие болды

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы

«ЖерҒӨО» РМК 

«ЖМО» РМК

ЗТЖМО

ХҚКО

Мемлекеттік корпорацияның бейіні       Тарихы

GOV4C 2020 жылдық есебі



Миссиясы. Пайымы. Даму стратегиясы
2018 жылғы 6 сәуірде Директорлар кеңесінде Мемлекеттік корпорацияның 
2018-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясы бекітілді

Мемлекеттік қызметтерді 
көрсетудің проактивті қағидатын 

енгізу, оларды технологиялық 
шешімдерді пайдалана отырып 
және сервистің жоғары деңгейін 

қамтамасыз етіп, ыңғайлы 
заманауи арналар арқылы бірыңғай 

провайдермен көрсету. 

МИССИЯСЫ
Мемлекеттік корпорация – 

проактивті, клиентке бағдарланған 
және инновациялық тәсілдерді 
қолдана отырып, көрсетілетін 

қызметті алушылардың 
сұраныстарына жауап беретін 

қызметтер мен сервистерді алудың 
бірыңғай алаңы.

ПАЙЫМЫ

10

   Мемлекеттік корпорацияны мемлекеттік көрсетілетін 1.
      қызметтердің бірыңғай провайдері ретінде дамыту
      Мақсаты: Азаматтар мен бизнес үшін бір көзден қызметтер мен сервистерді көрсету, 
      бірыңғай провайдердің қызметін жетілдіру
      Міндеттері: Мемлекеттік корпорацияның қызметтер мен сервистерді алудың бірыңғай 
      алаңына айналуы; сапа менеджменті жүйесін енгізу

   Азаматтар мен бизнеске қызмет көрсетудің цифрлық 2.
      форматына көшу    
      Мақсаты: Заманауи инфрақұрылым және жаңа технологияларды қолдану шарттарында 
      халыққа және бизнеске электрондық форматта қызметтер мен сервистерді ұсыну
      Міндеттері: Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру; мемлекеттік 
      қызметтерді көрсету процесінде инновациялық технологияларды енгізу; «Бірыңғай 
      мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры» (БМЖМК) ақпараттық жүйесін құру

  Развитие человеческого капитала Госкорпорации3. 
      Мақсаты: меритократия қағидаттарын енгізу, персоналды басқару тиімділігі, 
      корпоративтік мәдениет пен әлеуметтік тұрақтылықты дамыту
      Міндеттері: HR-функцияларының тиімділігін арттыру

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Мемлекеттік корпорацияның бейіні       Миссиясы. Пайымы. Даму стратегиясы
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Біз азаматтар мен бизнестің 
цифрландыруға тартылуын 
арттырамыз

Біз бәріне ашықпыз, 
проблемаларды жасырмай 
немесе үндемей қалмай 
шешеміз

Біз цифрлық технологиялар 
арқылы инновациялар мен 
көшбасшылықты дамытамыз

ASHYQTYQ
Ашықтық

Біздің клиенттер сапалы 
нәтиже алады

Біз жұмыскерлерді 
нәтижелерге қол жеткізгені 
және дамытқаны үшін 
ынталандырамыз

Біз өз дағдарларыңыз үнемі 
жетілдіріп отырамыз

NÁTIJE
Нәтиже

Өз халқына адал, жауапты 
және таза қызмет ету біз үшін 
абырой

Біз шындықты айтамыз, 
сөзімізде тұрамыз және 
өз іс-әрекеттеріміз үшін 
жауапкершілікте боламыз

Біз сыбайлас жемқорлыққа, 
құқықтар мен заңдарды бұзуға 
деген нөлдік төзімділікті 
мәлімдейміз

ABYROI
Абырой

2020 жылғы 28 желтоқсанда 
Мемлекеттік корпорацияның кезекті 
HR Town-Hall онлайн режимінде 
өткізіліп, оған 2000-нан астам адам 
қамтылды. 
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Құндылықтар 
және 
корпоративтік
мәдениет

SANA кодексін, Сапа саласындағы 
саясатты іске асыру мақсатында, 

 «Бақытты клиент»
тұжырымдамасы іске қосылды, оның 
шеңберінде жылжымайтын мүлікті 
немесе жер учаскесін алғаш рет 
ресімдеу, алғашқы жеке куәлік 
немесе төлқұжат алу секілді айтулы 
оқиғалар кезінде клиенттерге 
сыйлықтар беру, қол шапалақтап 
құттықтау түрінде аса көңіл бөлінеді. 

Стратегиялық бағыттарды іске асыру мақсатында, 
корпоративтік мәдениетті дамытудың ауқымды 
бағдарламасы жүзеге асырылуда

78,4%

2020 жылдың қорытындысы бойынша персоналдың 
тартылу деңгейі позитивті аймақта (халықаралық стандарт 60-70%)

7,9%

кадрлардың ауысушылық үлесі 
мемлекеттік корпорацияның қарапайым жұмыскерінен басшылығына дейінгі 
барлық жұмыскерлері бағдарламаға қатысады, оқыту өткізіледі, 
фокус-топтарға қатысады және сұхбат сериясы

21%

біліктілікті арттырудан өткен жұмыскерлердің үлесі

Ұйымдастырушылық басқару 
жүйесі әзірленді
     
     ішкі аудит, 
     ақпараттық қауіпсіздік  
     тәуекелдерді басқару   
     ішкі бақылау 
     сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 
     пен терроризмге қарсы әрекет 
     ету шаралар кешені

12 шығарылым

634 қызметкер қамтылған 
«Үздік қызметкер» журналы

12 

филиалдардың HR-дайджест

513 оқыту жүргізілді

Әдеп кодексі бойынша

Қызметкерлерді әлеуметтік 
қолдау мақсатында, 15 бастауыш 
кәсіподақ ұйымы мен 9 247 
мүшеден тұратын жергілікті 
кәсіподақ жұмыс істейді. 
Ол Мемлекеттік корпорацияда 
жұмыс істейтіндердің саны 
үлесінің 66% құрайды

Мемлекеттік корпорацияның бейіні       Құндыдылықтар және корпоративтік мәдениет

GOV4C 2020 жылдық есебі

Біз әрқашан Сіздермен 
бірге еліміздің азаматтарына 
өмір бойы сапалы 
мемлекеттік қызметтерді 
ұсынамыз

Біз біртұтас командамыз, 
әр түрлі ойлаймыз, 
бірақ мақсатымыз бір

Біз шын жүректен көмекке 
мұқтаж кез келген адамға 
көмектесуге тырысамыз

SENIM
Сенім



2020 жылы Сovid-19 пандемия кезеңінде халыққа қызмет көрсету сервистерінің форматтары қайта 
қарастырылып, қызметтерді электрондық форматта алу процестерін жеңілдету бойынша ауқымды жұмыс жүргізілді.

Электрондық-цифрлық қолтаңбаны қашықтан беру  
Енді ЭЦҚ-ны ХҚКО-ға бармай-ақ, үйде немесе офисте отырып алуға болады, бұл 
ретте адамды сәйкестендіру адамның биометриялық деректеріне сәйкес жүргізіледі 

Жылжымайтын мүлік объектілеріне электрондық техникалық 
паспорт 
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында пәтерлерге, жатақханадағы бөлмеге, жеке 
Гараждарға және саяжай құрылыстарына электрондық түрде техникалық паспорт алу 
іске асырылды. Дайын электрондық техникалық паспортты клиент «электрондық үкімет» 
порталында (eGov) жеке кабинетінде көре алады

Blockchain технологиясын қолдана отырып, жылжымайтын 
мүлік кепілін тіркеу 
Енді жылжымайтын мүлік кепілін тіркеу банк қызметкері өтінімді қалыптастырған 
жағдайда, автоматты режимде жүргізіледі

Қайтыс болуды проактивті  форматта тіркеу 
eGov-та қайтыс болу туралы хабарлама қағаз куәлікті алу қажеттілігінсіз, электрондық 
форматта іске асырылды, қайтыс болу туралы медициналық анықтама алып тасталды

Дайын құжаттарды жеткізу
Қызмет алушының талап етуі бойынша мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін 
(бұдан әрі – МТНБ) және көлік құралын тіркеу куәліктерін (бұдан әрі – КҚТК) 
Мемлекеттік корпорацияның курьерлік қызметі арқылы жеткізу сервисі

Анықтамаларды алып тастау  
Оңтайландыру нәтижесінде көптеген анықтамаларды талап ету қажеттілігі жойылды, 
мемлекеттік органдардың барлығы қажетті ақпаратты деректер базаларынан ала алады

Даму стратегиясында келесі жобалар іске асырылды:

Цифрлық қызметтер орталықтарын ашу
Алматы және Атырау қалаларына, Ақмола облысының Ақкөл қаласында 
азаматтарды eGov порталында жұмыс істеу дағдыларына оқыту үшін

Кондоминиум объектісін тіркеу
Нотариатта куәландырылмаған мәмілені жасау және жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды мемлекеттік тіркеу электрондық форматқа көшірілді. eGov-та аталған 
қызметтерді алуға өтінімдер беру іске асырылды

12

Стратегия қорытындылары, 
жылдың оқиғалары мен жетістіктері 

Мемлекеттік корпорацияның бейіні       Стратегия қорытындылары, жылдың оқиғалары мен жетістіктері 1/2
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Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Қостанай, Қарағанды, Павлодар қалаларындағы 
13 автосалонда көлік құралдарын тіркеу бойынша құжаттарды 
қабылдауды бастау. Енді азаматтар құжаттарды автокөлік сатып алғаннан 
кейін бірден ресімдей алады

Көлік құралдарын және ЖК-ны Kaspi.kz қосымшасы арқылы тіркеу  
Бірлескен күш-жігердің арқасында Kaspi.kz мобильдік қосымшасы арқылы электрондық 
форматта автомобильді тіркеуге және жеке кәсіпкерді (ЖК) тіркеу рәсімінен өтуге 
мүмкіндік туды

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 92%-ын электрондық 
форматқа ауыстыру 
Басым міндеттердің бірі 2019 жылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
электрондық форматқа 80%-ға дейін, ал 2020 жылы 90%-ға дейін ауыстырылуын 
қамтамасыз ету болды. Бұл нәтижелерге Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері 
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның жұмыс қорытындылары 

13

Egov.kz-та азаматтарға аудио және бейне жазба бойынша кеңестер 
беру
Азаматтарға онлайн қызметтер бойынша кеңес беру, экраннан көрсету арқылы eGov 
порталы бойынша сүйемелдеу, мобильдік азаматтар базасында тіркеу және ХҚКО-да 
кезекті брондау үшін ХҚКО ғимараттарында 1414 байланыс орталығының операторлары 
мен виртуалды ассистенттер орналастырылған. Виртуалды ассистенттің интерактивті 
сервисі egov.kz басты бетінде орналастырылған

Мемлекеттік корпорацияның бейіні       Стратегия қорытындылары, жылдың оқиғалары мен жетістіктері 2/2
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2020 ЖЫЛFЫ 
КЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЕСЕП 315    Операциялық қызмет. Фронт-офистер 20    Тәуекел-менеджмент

22    Ақпараттық имидждік жұмыс

23    Персонал

24    Даму перспективалары

21    Тұрақты даму

2020 жылғы қызмет туралы есеп

16    Бэк-офистер

17    Әлеуметтік сала

18    Жер кадастры

19    Ақпараттық технологиялар
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674 қызмет

2020 жылы Мемлекеттік 
корпорация арқылы 
698 қызметтің 674-і көрсетілді

Операциялық қызмет 
Фронт-офистер

2019 жылмен салыстырғанда электрондық мемлекеттік 
қызметтер санының азаюы оларды алудың телеграмм-бот, 
eGov Mobile, бір реттік пароль арқылы алу мүмкіндігі секілді 
қосымша алу көздерінің енгізілуіне, сондай-ақ «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын және «Анықтамасыз 
қызметтер» іс-шаралары жоспарын іске асыру бойынша 
жүргізіліп жатқан белсенді жұмысқа байланысты болды.

Қызмет туралы есеп       Фронт-офистердегі операциялық қызметтер

339
фронт-офис 

103
Мамандандырылған 
ХҚКО  

69
Мобильді ЦОН

Мемлекеттік қызметтерді 
көрсетуге азаматтардың 
құжаттарын қабылдауды жүзеге 
асыратын Халыққа қызмет 
көрсету орталықтары

Жүргізуші куәлігін беру/ауыстыру 
және көлік құралдарының 
жекелеген түрлерін мемлекеттік 
тіркеу, есепке алу мәселелері 
бойынша Мамандандырылған 
Халыққа қызмет көрсету 
орталықтары

Көлік құралы ақпараттық 
жүйеге (ХҚКО ЫАЖ) 
қолжетімділікпен, сондай-ақ 
автокөлікті бақылап отыруға 
арналған GPS-мониторинг 
құрылғысымен және алыс 
ауылдық округтерде кестеге 
сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетуге мүмкіндік беретін 
спутниктік антеннамен 
жабдықталған

328 916

211 4202020

2019

Қызметтердің көрсетілгені

8 997

6 1942020

2019

Шығулардың 
жүзеге асырылғаны

2 569 535

2 522 0242020

2019

КҚ бойынша 
қызметтердің көрсетілгені

600 412

828 2942020

2019

ЖК бойынша 
қызметтерді көрсетілгені

27 278 017

16 384 3472020

2019

ХҚКО-да көрсетілгені

16 808 331

9 288 3552020

2019

Өзі бетінше алу

648 қызмет

2019 жылы Мемлекеттік 
корпорация арқылы 
723 қызметтің 648-ікөрсетілді

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуға 
қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін, 
Мемлекеттік корпорацияның бүкіл республика 
бойынша аумақтық бөлінген фронт-офистерінің 
бірыңғай инфрақұрылымы құрылып, 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алудың 
жаңа электрондық сервистері мен тәсілдері 
енгізілді.
ХҚКО қызметін бақылауды жетілдіру және 
жұртшылықпен кері байланысты қамтамасыз ету 
мақсатында, «mystery shopping» әдісі бойынша 
тексерулер жүргізіліп отырады. ХҚКО барлық 
бөлімшелерінің қызметіне онлайн режимінде бейне 
мониторинг (1821 камера) жүргізіп отыратын Ахуалдық 
орталық жұмыс істейді.

GOV4C 2020 жылдық есебі
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2,46 млн. 

2020 жылы мемлекеттік 
қызмет көрсетілді

2,68 млн. 

2019 жылы мемлекеттік 
қызмет көрсетілді

Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеу

Жылжымайтын мүлікті 
техникалық тексеру

Заңды тұлғаларды тіркеуЖылжымалы мүлік кепілін 
тіркеу 

Заңды тұлға мен  олардың филиалдарын тіркеу

Заңды тұлға мен олардың филиалдарын қайта 
тіркеу

Құрылтайшы құжаттарға өзгерістер мен 
толықтыруларды тіркеу

Заңды тұлға мен оның филиалының қызметінің 
тоқтатылуын тіркеу

Жарғының (ереженің) телнұсқасын беру

Заңды тұлға мен филиалдарының тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы анықтама  беру

«Заңды тұлға» мемлекеттік деректер базасынан 
анықтама беру

Міндетті тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік 
кепілін тіркеу

Міндетті тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік 
кепілін тіркеу саласындағы ақпараттық 
қызметтерді көрсету

Міндетті тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік 
кепілін тіркеу туралы куәлік беру

Бэк-офистер 
арқылы 
көрсетілген 
қызметтер

63 976
22 954

Ақпараттық 
қызметтер

19 593
8 329

Құқықтардың пайда болуын, өзгеруін, 
тоқтатылуын (ауыртпалықтар) 
мемлекеттік тіркеу

Құқық белгілеуші құжаттардың телнұсқасын беру

Кондоминиум объектісін мемлекеттік тіркеу

Тіркеу істері құжаттарының көшірмелерін беру

Ақпараттық қызметтерді көрсету

Құқық 
белгілеуші 
құжаттың 
телнұсқасын 
беру 

33 694
37 294

Құқықтық 
кадастрдан 
ақпараттық 
қызметтер

15 746
32 731

Жылжымайтын 
мүлікке 
құқықтарды 
мемлекеттік 
тіркеу 

1 165 868
1 419 630

ЖМ 
құқықтарды 
электрондық 
тіркеу 

741 401
692 958

Құқықтық кадастрға ғимараттардың, құрылыс 
жағдайлардың және (немесе) олардың 
құрамдастарының жаңадан құрылған 
жылжымайтын мүлікке сәйкестендіру және 
техникалық мәліметтерін енгізу

Жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру 
(қорытындымен бірге техникалық паспорт беру)

Жылжымайтын мүліктің техникалық 
паспортының телнұсқасын беру

Жылжымайтын 
мүлікті 
техникалық 
тексеру 

256 976
301 551

ЖМ 
техникалық 
паспортының 
телнұсқасын 
беру  

4 282
6 601

Құқықтық 
кадастрға 
сәйкестендіру 
және 
техникалық 
мәліметтерді 
енгізу

64 499
66 060

Информ.
услуги

106
314

Выдано 
свидетельств 
о регистрации

14 304
9 090

Регистрация 
залога 
движимого 
имущества

18 199
15 006

Оның ішінде ЭҮП арқылы

Операциялық қызмет
Бэк-офистер

Фронт-офистер 
арқылы 
көрсетілген 
қызметтер

46 116
54 438

Еgov.kz арқылы 
көрсетілген 
қызметтер 

22 662
17 224

Қызмет туралы есеп       Бэк офистердегі операциалық қызметтер

GOV4C 2020 жылдық есебі



17

Әлеуметтік салада Мемлекеттік корпорация 
төлемдердің 44 түрі бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетеді: 39 республикалық бюджеттен және 
5 – «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-дан.

Бір өтініш негізінде зейнеткерлік жасқа жетуге байланысты
 3 мемлекеттік қызметті алуға болады: жасына байланысты 
зейнетақы, базалық зейнетақы төлемі және Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері.Мемлекетті бағдарламаларды 

іске асыруға қатысу

42 500
сомасы 476,2 млрд теңгеге 
12 миллионнан астам төлем жүргізілген

төтенше жағдайдың енгізілуіне 
байланысты біржолғы төлем 

Біржолғы төлем COVID-19-мен 
күресуге қатысқан 9 486 медицина 
қызметкеріне біржолғы төлем

мың көпбалалы аналарға 
зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді қайта
қарау жүргізілді

422,3
мың көпбалалы аналарға 
куәлік тапсырылды19,8

млн. теңге зейнетақы мен 
әлеуметтік төлемдерді қайта есептеу6,2

4,4 млн. теңге - базалық зейнетақы төлемдері (5%)
1,6 млн. теңге - жәрдемақылар (5%)
200 тыс. теңге - МӘСҚ-тан төлемдер (5%)

1,79 млн. 

2020 жылы мемлекеттік 
қызмет көрсетілді

1,49 млн. 

2019 жылы мемлекеттік 
қызмет көрсетілді

111 тыс.  

2020 жылы «Бір өтініш» 
қағидаты бойынша 
көрсетілген қызметтер 

101 тыс. 

2019 жылы «Бір өтініш» 
қағидаты бойынша 
көрсетілген қызметтер 

1 283 135

224 155
162 112

76 166 42 141

Мемлекеттік 
корпорация

ЭҮП Проактив ЖҚжӘББ МӘС

Ақпарат көздері бойынша ақпарат

1411 Байланыс орталығы

1,14 млн
жеке және заңды тұлғалардың өтініштері

586 493

Зейнетақы 
және 

әлеуметтік 
жәрдемақы 

48,5%

ТОП 5 сұраныстар:

404 884

66 852 62 678
18 250

Әлеуметтік
төлем
42 500

33,5%

Көпбалалы 
аналарға 

жәрдемақы 

5,5%

Атаулы 
әлеуметтік 

көмек 

5,2%

Еңбек 
қатынастар 

және 
жұмыспен 

қамту 
1,5%

Операциялық қызметтер
Бэк-офистер. Әлеуметтік сала

5,78 трлн.  

2020 жылғы
қаржы ағындары

4,42 трлн. 

2019 жылғы
қаржы ағындары

Қызмет туралы есеп       Бэк офистердегі операциалық қызметтер. Әлеуметтік сала

GOV4C 2020 жылдық есебі
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Операцилық қызметтер 
Бэк-офистер. Жер кадастры

Мемлекеттік жер кадастрынан мәліметтер беру - көрсету мерзімі 15 минутқа дейін 
қысқартылған

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау - елді мекендердің жерлері 
үшін қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күнінен 30 минутқа дейін
(бағалау аймақтары мен елді мекендердің белгіленген шекаралары болған жағдайда), жердің 
басқа санаттары үшін – 10 жұмыс күнінен 8 жұмыс күніне дейін қысқартылды.

4 Жер учаскелеріне актілерді дайындау және беруге қатысты 4 көрсетілетін 
1 мемлекеттік қызметке біріктіріліп, қызмет көрсету мерзімі 6 жұмыс күнінен 
4 жұмыс күніне дейін қысқартылды

Жер учаскелерінің сапалық жағдайы туралы мәліметтер беру – қызмет көрсету 
мерзімі 10 жұмыс күнінен 8 жұмыс күніне дейін қысқартылды

Жобаланатын жер учаскесін Мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесінің графикалық деректеріне келісу (олар бойынша мәліметтерде 
мемлекеттік құпиялар қамтылатын жер учаскелерінен басқа) – қызмет көрсету мерзімі 
күнтізбелік 15 күннен 7 жұмыс күніне дейін қысқартылды

426 мың қызмет көрсетілді 
2020 жылы жер кадастры саласында 6 % электрондық 

тәсілімен94 % қағаз 
тәсілімен

Мемлекеттік жер кадастрынан 
мәліметтер ұсыну

12 574

Жер учаскесінің кадастрлық 
(бағалау) құнын айқындау 

Жер учаскесіне жеке меншік 
құқығына актілерді дайындау 
және беру

Тұрақты жер пайдалану 
құқығына актілерді дайындау 
және беру

Уақытша өтеулі жер пайдалану 
құқығына (ұзақ мерзімді, 
қысқа мерзімді) мемлекеттік 
актілерді дайындау және беру 

Уақытша өтеусіз жер пайдалану 
құқығына  актілерді дайындау 
және беру

Жобаланатын жер учаскесін 
МЖК ААЖ графикалық 
деректеріне келісу 

Жер учаскесінің сапалық 
жағдайы туралы мәліметтерді 
беру

194 935 14 45126 728

94 071 78 243 5924 483

Жер кадастрын және оған технологиялық байланысты жұмыстарды жүргізу саласында 
Мемлекеттік корпорация коммерциялық негізде келесі қызметтерді  көрсетеді:

Жер алқаптарының алаңдарынесептеу.

Жер учаскелерін көлденең және биіктіктен (топографиялық) 
түсіру.

Геоақпараттық жүйелерді құру үшін ұшқышсыз ұшу 
аппараттарымен аэрофототүсірілім жұмыстары.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің топырақ 
бонитетін айқындау. 

Жер учаскесіне кадастрлық нөмір беру.

Тыңайған және бос жатқан жерлердің сапалы күйін олардың 
ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге жарамдылығы 
бойынша айқындау.

Ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар 
үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын алып қою кезіндегі 
ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын айқындау.

Жер учаскесінің сәйкестендіру сипаттамаларын беру.

Жерге орналастыру жобаларын әзірлеу.

Елді мекендерде жер учаскелері үø³í төлемақының базалық 
ставкаларына түзету коэффициенттерін белгілей отырып, 
бағалау аймақтары шекараларының схемаларын әзірлеу.

Жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларын 
есептеу.

Топырақ зерттеу материалдары бойынша жер учаскесінің 
топырақ бонитетінің орташа балын есептеу.

Электрондық жер-кадастрлық карталарды құру.

Жергілікті жерде шекараны белгілеу / қалпына келтіру 
(ауданы, нысаналы, шаруашылық ішіндегі жерге 
орналастыру, әкімшілік-аумақтық бірліктер бойынша 
градация):

Жерді агрохимиялық зерттеу. 

Топырақ зерттеу және топырақтық карталарды жасау

8,11

Мемлекеттік корпорация мен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті арасында 2020 жылғы 
31 қаңтарда № 2 шарт жасалған (ҚҚС-сыз)

млрд. теңге  
2020 жылы 7,01 млрд. теңге

2019 жылы

Мемлекеттік тапсырысты орындау:

22,4 млн.га жер 20,3 млн.га жер

Қызмет туралы есеп       Бэк офистердегі операциалық қызметтер. Жер кадастры
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Жер қатынастары саласында мемлекеттік қызметтер көрсету 
қағидаларына сәйкес келесі қызметтерді көрсету мерзімдері 
қысқартылды:
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Ақпараттық 
технологиялар

Мемлекеттік корпорацияның сенімгерлік 
басқаруында ХҚКО ЫАЖ, ЖМТ МДБ бар. 
Қызмет шеңберінде МЖК ААЖ жүйелері, жылжымалы мүлік кепілін 
тіркеу ақпараттық жүйесі (ЖМКТ АЖ) және т. б. да қолданылады

Мемлекеттік корпорацияда:

бірыңғай ақпараттық коммуникациялық орта
жүйлер құрылымының архитектурасы
Фронт-офистерге қажетті байланыс арналары  
ақпараттық қауіпсіздік қағидаттарының 
сақталуын мониторингілеу
қызметкерлердің деректер базаларына 
қолжетімділікті бақылау қалыптасқан

20 2020 жылы ХҚКО ЫАЖ-ға 
модификация жүргізілді

Электрондық үкімет» шлюзінде eGov порталы арқылы МТНБ-ны сақтау 
және беру сервисін және Бірыңғай деректер базасын іске асыру 
«Қайтыс болу» жаңа қызметін іске асыру
Мемлекеттік корпорация курьерлерінің дайын құжаттарды жеткізу сервисін
ХҚКО ЫАЖ-ды Қазақстан Республикасының азаматтарын тұрғылықты жері 
бойынша тіркеу және тіркеуден шығару бөлігінде «Халықты құжаттандыру 
және тіркеу» тіркеу пункті» ақпараттық жүйесімен интеграциялау
«Электрондық үкімет» шлюзіарқылы «Көп балалы отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік қызметін іске асыру бөлігінде 
ҚР ЕХӘҚМ «Е-Макет» ААЖ мен ХҚКО ЫАЖ-ды интеграциялау

ХҚКО ЫАЖ Мемлекеттік корпорация, сондай-ақ тиісті министрліктер мен 
ведомстволар арқылы халыққа (жеке және заңды тұлғаларға) қызмет көрсету 
процесін автоматтандыруға арналған

ИКТ-инфрақұрылымының 
негізгі көрсеткіштері:

15 2020 жылы ЖМТ МДБ-да  
модификация жүргізілді

E-Gov-тан келіп түскен тапсырыстарды қабылдау және өңдеу 
«Кондоминиумды тіркеу», «Өтініш бойынша жылжымайтын мүлікке құқық 
жазбаларына түзетулер енгізу», «Мекенжайды және кадастрлық нөмірді түзету» 
мемлекеттік қызметтерін көрсетуге  
E-Gov және ХҚКО ЫАЖ-дан «Жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке 
сәйкестендіру, техникалық мәліметтерді құқықтық кадастрға енгізу және құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу» композиттік қызметін орындауға тапсырыстар қабылдау 
E-Gov-тан электрондық тапсырыстарды қабылдау және өңдеу үшін әмбебап 
сервисті іске асыру жылжымайтын мүлікке құқықтардың, жылжымайтын мүлікке 
құқықтар ауыртпалықтарының туындауы, өзгеруі және тоқтатылуы, сондай-ақ заңдық 
талаптардың туындауы және тоқтатылуы мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін
eGov mobile және т. б. мобильдік қосымшасына электрондық техникалық 
паспортты жіберу сервисі.

ЖМТ МДБ жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу және есепке 
алу саласындағы мәліметтерді автоматтандырылған жинауға (енгізуге), өңдеуге, 
өзектендіруге, сақтауға және талдауға, осы ақпаратты мүдделі мемлекеттік 
органдар мен ұйымдарға беруге арналған.

12 000-нан астам пайдаланушыға «Фаворит» 
ERP-жүйесіне, «Bitrix24» корпоративтік порталына, 
поштаға (Zimbra), файл алмасуға арналған бұлтты 
сервиске (NextCloud), сондай-ақ ішкі бизнес-
процестерге арналған АЖ-ға қолжетімділік 
қамтамасыз етілді
320-дан астам пайдаланушыға «1С: Бухгалтерия» 
АЖ-ға қолжетімділік берілді
48,3%-ға корпоративтік желі салынды
18 000 астам ұйымдастырушылық-
компьютерлік техника бар
Мемлекеттік корпорацияның 700-ден астам 
объектісіне ИКТ-инфрақұрылымының жұмысы 
ұйымдастырылды

«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын, 
Киберқауіпсіздік тұжырымдамасын 
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 30 маусымдағы № 407 қаулысы),  
Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар және ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы бірыңғай талаптарды 
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жылғы  20 желтоқсандағы № 832 қаулысы), 
Ақпараттық қауіпсіздіктің ішкі саясатын 
басшылыққа ала отырып, төмендегілерге 
бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық 
және техникалық іс-шаралар кешені іске 
асырылуда: 

ақпараттандыру объектілеріне құқыққа сыйымсыз 
және (немесе) әдейі жасалмаған қол жеткізуді және 
(немесе) ықпал етуді болғызбау

ИКТ-инфрақұрылымның дербес деректер 
қамтылатын аса маңызды объектілерін қорғау 
шеңберінде ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінің 
алдын алу және анықтау  

таратылуы шектелген қызметтік ақпаратпен жұмыс 
істеу тәртібінің сақталуына бақылауды қамтамасыз 
ету

Қызмет туралы есеп       Ақпараттық технологиялар

GOV4C 2020 жылдық есебі



Тәуекел-менеджмент

20

Мемлекеттік корпорация жұмыскерлердің тәуекел-мәдениетін дамытуға үлкен мән береді. 
Тәуекел мәдениеті тәуекелдерді басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, 
оны тәуекелдерді басқару саласында қабылданған шешімдердің мәні мен нысанын айқындайтын 
ұйымдағы қолданыстағы құндылықтар мен жүріс-тұрыс тәсілдері жүйесі ретінде сипаттауға 
болады. 2020 жылы Мемлекеттік корпорацияның Басқарма аппараты мен филиалдарында 
тәуекел- мәдениетке бағалау жүргізілген (қамту ауқымы – тиісінше 70% және 60%).

Осы тұрғыдан жұмыскерлердің жобалар мен міндеттерді іске асыруға неғұрлым саналы көзқарасын 
қамтамасыз ету, мәдениетті дамыту мақсатында, Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымының 
барлық деңгейлері үшін тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне оқыту жүргізіледі.

Тәуекел-менеджмент - Мемлекеттік корпорацияның стратегиялық 
және операциялық мақсаттарына қол жеткізу үшін корпоративтік 
басқару жүйесінің негізгі құрауышы.

Есептік кезеңде тәуекелдерді басқару жүйесінде мынадай негізгі оқиғалар орын алды. 
2019 жылмен салыстырғанда Мемлекеттік корпорацияда тәуекел-мәдениет деңгейін арттыру мақсатында, 
тәуекелдерді басқару жүйесінің әдіснамалық және білім беру құрамдасы күшейтілген.

Тәуекелдерді басқару қағидалары әзірленді; 
Мемлекеттік корпорацияның тәуекел-үйлестірушілері мен жұмыскерлерін ішкі оқытуға арналған бірыңғай 
бағдарлама жасалды;
Тәуекел-мәдениетті және есептердің сапасын арттыру мақсатында, құрылымдық бөлімшелер үшін оқыту 
тренингтерін өткізуге презентациялар түрінде материалдар дайындалды;
Басқарма аппаратының құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарында БКБ-тренингтер өткізілді;
Басқарма отырыстарында қаралатын стратегиялық іс-шаралардың, мәселелердің орындалу тәуекелдеріне 
талдау жүргізілді;
Ішкі аудит қызметі мен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
ұсынымдарының орындалуына тұрақты негізде мониторинг жүргізіліп отырады;
ТЖ және карантиндік шаралар кезеңінде Мемлекеттік корпорация қûçìåò³í ôîðìàòûíûң өçãåðó³íå áàéëàíûñòû 
тәуекелдерді көздейтін 2020 жылға арналған екі Тәуекелдер картасы мен Тіркелімі әç³ðëåíä³.

Тәуекелдерді азайту жөніндегі барлық іс-шаралар толық көлемде орындалды.

Мемлекеттік корпорация тәуекелдерін басқару тәуекелдерді басқару 
саласындағы халықаралық стандарттарға, сондай-ақ Мемлекеттік 
корпорацияның нормативтік құжаттарына негізделеді. Өтімділік 
тәуекелін барынша азайту шеңберінде CAMELS әдістемесі бойынша 
контрагент банктердің көрсеткіштерін бағалау қолданылады, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарына орналастыру 
кезінде лимиттерді бағалау қолданылады.

Қызмет туралы есеп       Тәуекел-менеджмент
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Мемлекеттік корпорация 
тұрақты дамудың 
17 мақсатының маңыздылығын 
мойындайды және оларға 
қол жеткізуге үлес қосуға 
тырысады.

Мемлекеттік корпорация ұзақ мерзімді кезеңде 
өзінің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге, 
мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін 
сақтауға ұмтыла отырып, өзінің экономикаға, 
экологияға және қоғамға ықпалының 
маңыздылығын сезінеді.

Экономика саласы

Жалғыз акционердің 
мүдделерін қамтамасыз ету: 
қызмет бағыттары бойынша 
бюджеттік бағдарламаларды 
уақытылы және толық 
көлемде орындау

Мемлекеттік 
бағдарламаларды 
іске асыруға қатысу 

Мемлекеттік қызметтерді 
көрсету және жетілдіру 
бойынша қойылған 
міндеттерді орындау, 
процестер тиімділігін 
арттыру: Басқарма 
аппаратының басқарудың 
процестік басқару моделіне 
көшу жоспары бойынша 
жұмыстардың 40% - ы 
орындалды. Процестік 
басқару моделін енгізу 
деңгейлерді 12-ден 6-ға дейін 
оңтайландыру есебінен 
процестердің тиімділігін 
арттырады, Еңбекке ақы 
төлеу қорына (бұдан әрі - 
ЕТҚ) шығындарды 10,5%-ға 
төмендетеді, еңбек 
өнімділігін 9,86%-ға 
арттырады деп күтілуде.    

Неғұрлым жетілдірілген 
технологияларды құру және 
дамыту 

Еңбек өнімділігін арттыру

Табиғи жүйелерге әсер 
етуді азайту: шығыс 
материалдарын қысқарту, 
мысалы, электрондық 
қызметтерді көрсетуге көшу 
есебінен қағаз құжат 
айналымын қысқарту, 
анықтамаларды басып 
шығаруды алып тастау және 
т. б.

100 тұқымдасқа жататын 
Қазақстан флорасы 
өсімдіктерінің 3 мыңға жуық 
түрі мен 10 000 астам данасы 
қамтылатын Бірыңғай 
гербарий қорын құру

Экология саласы Әлеуметтік сала

Жұмыскерлердің еңбек 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және денсаулығын сақтау: 
Еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаулық және Өрт 
қауіпсіздігі жөніндегі 
іс -шаралар жоспары 
әзірленді.

Жұмыс орындары ұжымдық 
және жеке қорғану 
құралдарымен 
(медициналық дәрі 
қобдишалары) жабдықталған.

Тепловизорлар мен 
антисептиктер орнатылған,  
міндетті түрде маска кию, 
қашықтықты сақтау 
қамтамасыз етіледі, күніне 
кем дегенде 2 рет сүртіп-
тазалау, өңдеу жұмыстары 
жүргізіледі. 2020 жылы 
еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау, өрт 
қауіпсіздігі бойынша іс-
шараларға 82 346 986 теңге 
бөлінген

Әділ түрде сыйақы беру

Персоналды жеке дамыту

Жаңа жұмыс орындарын 
құру

Мүдделі тараптармен 
өзара әрекет ету

Стейкхолдерлер

Жалғыз акционер
Директорлар кеңесі
Менеджмент Филиалдар
Жергілікті қауымдастықтар
Жұмыскерлер
Қызмет алушылар
Серіктестер
Кәсіподақ Парламент, 
Үкімет, Уәкілетті 
мемлекеттік органдар
Қаржы институттары
Өнім берушілер 
(контрагенттер)
Аутсорсингтік компаниялар
Бұқаралық ақпарат 
құралдары

2020 жылы Мемлекеттік 
корпорацияның стейкхолдерлер 
тізбесі бойынша өзгерістер болған 
жоқ. Мемлекеттік корпорацияның 
мүдделі тараптарының матрицасы 
барлық мүдделі тараптар бойынша 
мүдделіліктің/ықпалдың жоғары 
деңгейін анықтайды, бұл 
стейкхолдерлермен тығыз 
ынтымақтастықты құру қажеттілігін 
және маңыздылығын білдіреді.

Қызмет туралы есеп       Тұрақты даму
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КЕДЕЙЛІКТІ 
ЖОЮ

АШТЫҚТЫ 
ЖОЮ

ЗОР ДЕНСАУЛЫҚ 
ЖƏНЕ ƏЛ-АУҚАТ

САПАЛЫ 
БІЛІМ

ГЕНДЕРЛІК 
ТЕНДІК

ТАЗА СУ ЖƏНЕ 
САНИТАРИЯ

ҚЫМБАТ ЕМЕС 
ЖƏНЕ 
ТАЗА ЭНЕРГИЯ

ЛАЙЫҚТЫ 
ЖҰМЫС ЖƏНЕ 
ТАЗА ЭНЕРГИЯ

ЖАУАПТЫ 
ТҰТЫНУ ЖƏНЕ 
ӨНДІРІС

КЛИМАТТЫҢ 
ӨЗГЕРУІМЕН 
КҮРЕС

ТЕҢІЗ 
ЭКОЖҮЙЕЛЕРІН 
САҚТАУ

ҚҰРЛЫҚ 
ЭКОЖҮЙЕЛЕРІН 
САҚТАУ

БЕЙБІТШІЛІК, 
СОТ ТӨРЕЛІГІ 
ЖƏНЕ ТИІМДІ 
ƏРІПТЕСТІК

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
МҮДДЕСІНДЕГІ 
ƏРІПТЕСТІК
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Мемлекеттік корпорация оң имидж қалыптастыруға, оң қоғамдық пікірді нығайтуға, жұртшылықпен байланыстар орнатуға және өз қызметін жан-жақты ақпараттық 
қамтамасыз етуге көп көңіл бөледі

PR-кампаниялар

Республикалық және өңірлік БАҚ-та рда ақпараттық-имидждік 
бағытта 27 505 материал жарияланды, оның ішінде: телеарналар 
эфирінде («Хабар», «Хабар24», «Қазақстан», «31 арна», «Еуразия 
бірінші арнасы» және т. б.)  4 566 телесюжет пен бағдарлама 
көрсетіліп, мерзімдік басылымдарда 3 471 материал, сайттар мен 
порталдарда ( Nur.KZ, Tengrinews, Informburo, Zakon.kz, Kapital.kz, 
Baq.kz және т.б.) 18 888, радиостанцияларда - 580 жаңалық 
жарияланды. 

2019 жылдың ұқсас кезеңінде 14 426 жарияланым орналастырылған 
(өсім 90%-ды құрайды). 52 брифинг пен баспасөз конференциясы, 
3695 «тікелей желі» өткізіліп, 513 сұхбат пен 4384 түсіндірмелер 
берілген және 1427 арнайы репортаж ұйымдастырылып, 257 PR-
акция өткізілді. 

Халықпен кері байланысты жақсартуға және проблемалық 
мәселелер мен шағымдарды қарап, шешуді белгілеуге бағытталған 
«Халық үніне құлақ асатын Азаматтарға арналған үкімет» 
тұжырымдаманы іске асыру басталды.

Әð филиалда сенім телефоны бар. QR-сілтемелері бар ақпарат 
барлық ХҚКО-ларда орналастырылған. Өңірлік филиалдардың 
басшылары әлеуметтік желілердегі аккаунттары арқылы 
азаматтардың сұрақтары мен шағымдарына белсенді жауап береді.

«Бақытты клиент» тұжырымдамасы шеңберіндеайтулы оқиғалар -  
жеке куәлікті алғаш рет алу, балалардың туу туралы куәлігін алу, 
зейнетке шығу, жылжымайтын мүлік немесе автокөлік сатып алу 
кезінде символдық сыйлықтар беру, қîë шапалақтар құттықтау 
түрінде көңіл бөлінеді. 

Ресми интернет-ресурс

Негізгі мақсат – азаматтарға қажетті 
ақпараттың қолжетімділік деңгейін 
арттыру және қазіргі заманғы 
жағдайларға сәйкес интернет-ресурсты 
дамыту.  2020 жылы Мемлекеттік 
корпорацияның ресми gov4c.kz. 
интернет-ресурсының интерфейсін 
жаңарту жүргізілді. 

«Жаңалықтар» бөлімінің ақпараттық 
контенті күн сайын қазақ және орыс 
тілдерінде жаңартылып отырды. Есептік 
жылы 80 материал орналастырылды. 
Сovid-19 коронавирус пандемиясына 
және карантин режиміне байланысты, 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасының www.digital.kz ресми 
интернет-ресурсында  мемлекеттік 
қызметтерді онлайн алу бойынша оқыту 
бейне роликтері орналастырылды , ол 
бойынша 292 489 адам оқытылды.

Әлеуметтік желілер

Мемлекеттік корпорацияның Facebook, Instagram, Twitter, Telegram дағы 
ресми парақшаларында және YouTube-та  қазақ және орыс тілдерінде  
жалпы саны 735 ақпараттық-танымдық материалдар жарияланды. 
Жазылушылардың жалпы саны 135 мыңнан астам адамды құрайды.

Ресми парақшаларға азаматтардан 8 384-ке жуық өтініштер мен сұрақтар 
келіп түскен.

Келесі танымдық жобалар іске қосылды: oqy&Toqy, Тақырыпта, Жай ғана 
күрделі туралы, Азаматтарға арналған үкімет тұлғалармен және 
цифрлармен. Интернет-жобалардың мақсаты - мемлекеттік қызметтерді 
көрсету тәртібі мен мерзімдері туралы түсінікті және қарапайым 
мазмұндамада ауқымды ақпарат беру.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді онлайн алу бойынша бейне 
нұсқаулықтар, лайфхактар және бейнероликтер танымал болды. 
38 бейненұсқаулық және сонша бейнероликтер, вайндар мен лайфхактар 
орналастырылды. Барлық бейнеконтент YouTube-арнасынад (2 063 
жазылушы) және телеграмм-арнасынад қайталанған. Мысалы, карантин 
кезінде төлем алу жөніндегі бейненұсқаулық (1 915 сақтау және 2 016 
жөнелту) өте танымал болды.

Тұрақты негізде жазылушылар үшін конкурстар өткізіліп тұрады, олардың 
шеңберінде қатысушылар мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді онлайн 
алу тәжірибесімен бөлісіп, өз аудиторияларын да солай етуге шақырады. 

Әлеуметтік желілердегі түсіндіру жұмыстарына инфлюенсерлер 
тартылады. Жыл басынан бері блогер, қоғам, шоу-бизнес және спорт 
өкілдерінің 2 656 посттары (күніне орта есеппен  12 пост) және 
пабликтерде жарияланымдар орналастырылды.
Facebook әлеуметтік желісінде «eGov КӨМЕК» тобы құрылды, онда 
консультанттар ретінде Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің және 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскерлері де кірді.

Қызмет туралы есеп       Ақпараттық-имидждік жұмыс
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2020 ЖЫЛЫ ОРЫНДАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Құзыреттілікті дамыту жүйесі

Әзірленді және бекітілді:

       Оқыту және құзыреттерді дамыту жүйесінің тұжырымдамасы мен PDCA 
       Жұмыскерлерді оқыту және құзыреттерді дамыту үшін Пәндердің 
       бірыңғай кодтарының корпоративтік стандарты.
       Филиал қызметкерлерін оқыту жүйесін, сервистік мәдениетті енгізу 
       және олардың құзыреттілігін дамыту бойынша іс - шаралар жоспары, 
       филиалдарда халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын 
       арттыру бойынша семинар-кеңестердің кестесі әзірленді.

Қызметкерлердің қызмет бағыттары бойынша кәсіби (Hard skills) 
және жеке-іскерлік (Sost skills) құзыреттерін дамыту жөніндегі іс-
шаралар, SANA мектебінің басшыларын, қызметкерлерін және ішкі 
жаттықтырушыларын (тәлімгерлерін) оқыту тұрақты негізде 
жүргізіледі:

       Есепті кезеңде оқу орталықтары мен академиялар 2019 жылмен 
       салыстырғанда (1 240 қызметкер) 2 017 қызметкерге артық, 
       3 257 жұмыскерді қамти отырып, онлайн форматта (30 – HARD SKILLS, 
       21 – SOFT SKILLS) 51 тренингтер мен семинарлар ұйымдастырды. 
       Мемлекеттік өызмет істері агенттігі 14 Development Day семинарын 
       өткізді, оған 384 қызметкер қатысты.
       Орталық мемлекеттік органдар 2 485 қызметкер үшін 6 бейнеконферен-
       ция ұйымдастырды.
       Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп 4 307 онлайн-семинар 
       өткізілді, оған 15 265 қызметкер қатысты.
       SANA ішкі жаттықтырушылар мектебі (825 ішкі жаттықтырушы) фронт-
       офистерде 53 584 және бэк-офистерде 31 779 сабақ өткізді.

МҚІА тестілеу орталығына 6 169 кандидат тестілеуден өтті, оның 
ішінде 2 722 (44,2%) шекті деңгейден өтті.
Жеке және іскерлік қасиеттерін бағалаудан 1 540 (56,6%) адам өтті,
 табысты өткен үміткерлерден 842 адам жұмысқа қабылданды, 
сыртқы кадр резервіне 1 202 адам алынды

Қызметкерлерді ынталандыру жүйесі материалдық 
және материалдық емес компоненттерді қарастырады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерлерін марапаттау жөніндегі 
комиссия 2020 жылы 17 отырыс өткізді.
2020 жылғы 1 қазаннан бастап Мемлекеттік корпорация 
филиалдарының әлеуметтік қамсыздандыру, тіркеу және жер 
кадастры бөлімдері қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары 
арттырылды
ТЖ жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға тартылған 
қызметкерлерге 2020 жылғы наурыз және сәуір айларына қосымша 
төлемдер төленді.
2020 жылғы кезеңде Мемлекеттік корпорация қызметкерлеріне 
қызмет тиімділігін бағалау қорытындылары бойынша сыйақы 
мөлшері 0,25-тен 1 лауазымдық жалақыға дейін құрады.
Штаттық және штаттан тыс қызметкерлерге сыйлықақы берілді 
Халықаралық әйелдер күніне, Наурыз мейрамына орай, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күніне және Қàçàқñòàí 
Республикасының Тәуелсіздігі күніне, Жаңа жылға.

Материалдық: 

Тұрақты негізде материалдық емес ынталандыру шеңберінде 
қызметкерлерді жұмыста қол жеткізген табыстары үшін Басқарма 
төрағасының Алғыс хатымен марапаттау жүргізіледі.
650 құқықтау хат 1 464 алғыс хат берілді. 494 құттықтау 
адресаттарының 172-сі (34,82%) бала тууына байланысты, 78-і 
(15,79%) – үйлену тойына, 115-і (23,28%) – мерейтойға, 32-сі (6,48%) 
- зейнеткерлік жасқа толуына байланысты, 24-і (4,86%) – ЖОО-ны 
бітіруіне байланысты берілді.
SANA корпоративтік мәдениетін «Тану" бағдарламасы аясында 
корпоративтік чаттарда қызметкерлердің туған күнімен 
құттықтаулар және аптаның үздік қызметкері жіберіледі. 
Мемлекеттік корпорацияның үздік қызметкерлеріне арналған 
электрондық Құрмет тақтасы енгізілді. 
Мемлекеттік корпорацияның 634 қызметкерін қамтитын 12 "Үздік 
қызметкер» корпоративтік журналы шығарылды.

Материалдық емес: 

Персоналдың тиімділігі мен нәтижелілігін 
бағалау
Басқарма төрағасы мен мүшелерінің 2020 жылға арналған   (KPI)    
ҚТК карталары бекітілген.
Теңгерімделген көрсеткіштер жүйесінің (сож) қағидаты және 
SMART әдістемесі бойынша 4 корпоративтік ҚНК (2019 жылы – 5), 
20 функционалдық ҚНК (2019 жылы – 18) бекітілді, 
оның ішінде "Персонал" – 3, "клиенттер" – 11, "процестер" – 7 және 
"Қаржы" – 7.

Басқарма мүшелерінің ҚНК негізінде корпоративтік (95%-ға қол жеткізу) 
және функционалдық (орташа мәні 110%) басшы қызметкерлерлердің 
нақты мәндері мен қîðûòûíäû нәтижелілігі есептелді.

Мемлекеттік корпорацияның әрбір қызметкері Мақсаттар тізілімі, 
Мақсаттар карталары және SMART технологиясы бойынша жеке 
даму жоспарлары бекітілді.

А рейтингі

7%

21.4%

B рейтингі

82.3%

63.9%

C рейтингі

11.2%
10.4%

D рейтингі

3.9%2.1%

2019

2020

Қызметкерлердің 2020 жылғы қызметіне бағалау 
жүргізілді.

Қызмет туралы есеп       Персонал

GOV4C 2020 жылдық есебі

Мемлекеттік корпорацияның басты байлығы-адами ресурстар. Персоналды дамыту Мемлекеттік корпорация стратегиясының бір бөлігі 
болып табылады.
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Қазақстан Республикасының әлеуметтік дамуын 
қамтамасыз ету саласында мемлекеттік қызмет көрсету 
саласы Мемлекеттік басқарудың барлық жүйесі үшін ең 
маңызды болып табылады. Осы жылдық есепті 
қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасының 
2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары, Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік басқаруды дамытудың 
2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы қабылданып, олар 
Мемлекеттік корпорация үшін де жоспарларды 
айқындады.

Ашықтық қағидаттарын ұстана отырып, Мемлекеттік 
корпорация жұртшылықты өз дамуының 
перспективалары мен жақын арада жоспарланып 
отырған жобалар туралы үнемі хабардар етіп отырады. 
2021 жылы Мемлекеттік корпорация мүдделі 
тараптармен, ең алдымен клиенттермен өзара іс-
қимылды одан әрі жақсарту, жоспарлаудың тиімділігін, 
кадр құрамының сапасын арттыру, команданың кәсіби 
және жеке-іскерлік қасиеттерін дамыту, ішкі бизнес-
процестерді оңтайландыру мен автоматтандыруды 
жүргізу, Цифрлық өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді 
әзірлеу және енгізу жөніндегі жұмысты жалғастырады.

Мемлекеттік корпорация фронт-офистердің қызметінде 
клиенттік тәжірибені арттырып, сервистік қызмет 
көрсетуді жақсартады, үй-жайда ыңғайлы болуды 
қамтамасыз етеді, клиенттерге электрондық қызметтерді 
өз бетінше алған кезде қолдау көрсетеді, клиенттің 
қалауы бойынша дайын құжаттарды үйге жеткізуді 
ретке келтіреді.

Әлеуметтік және зейнетақымен қамтамасыз ету 
саласында үлкен жобалар жоспарланған. Бұл қызмет 
көрсетудің эксаумақтық қағидатына көшутіркеу орнына 
байланыстырмай, бірқатар қызметтерді проактивті 
түрде көрсету, мемлекеттік корпорация арқылы атаулы 
әлеуметтік көмек төлеу бойынша пилоттық жобаны іске 
қосу, процесті автоматтандыру және eGov-қа міндетті 
зейнетақы төлемдерін, әлеуметтік аударымдар мен 
медициналық жарналарды қайтаруды аудару, Екінші 
деңгейдегі банктердің комиссиялық төлемдерін 
төмендету.

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу 
саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
(жылжымайтын мүлікке құқықтардың туындауы, өзгеруі 
және тоқтатылуы бойынша тіркеу іс-қимылдарының 26 
түрі) электрондық форматқа ауыстыру 
жүргізілетін болады. Табиғи монополиялар 
субъектілерімен жылжымайтын мүлік иелеріне 
коммуналдық қызметтер көрсетуге шарт жасасу 
тәртібін автоматтандыру жөніндегі жоба жаңа 
меншік иесіне бір уақытта құжаттардың толық 
пакетін алуды қамтамасыз етеді. Екінші 
деңгейдегі банктермен Blockchain технологиясын 
қолдана отырып, жылжымайтын мүлікке 
ауыртпалықтарды (кепілзатты) тіркеу бойынша 
жобаны көбейту жоспарлануда.

Жер кадастрын жүргізу саласында жылжымайтын 
мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрын құру 
жөніндегі жоба басты басымдық болып қала 
береді, оны енгізу 2022 жылға арналған "Цифрлық 
Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасымен 
жоспарланған. Сондай-ақ, "жасырын" қызметтерді 
анықтау және оларды мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізіліміне енгізу, сондай-ақ оларды 
көрсету тәртібін регламенттеу бойынша жұмыстар 
жүргізілетін болады.

Қызмет туралы есеп       Даму перспективалары  
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КорпоративТІК 
БАСКАРУ 426    Корпоративті басқару жүйесі

35    Директорлар кеңесі мүшелерінің оның 
        отырыстарына қатысуы

36    Директорлар кеңесінің және оның 
        Комитеттерінің жұмысын бағалау. 
        Директорлар кеңесі мүшелерін 
        сыйақылау саясаты

37    Мемлекеттік корпорпацияның 
Басқармасы        

34    Директорлер кеңесі жұмысының нәтижесі

27    Ұйымдастыру жүйесі

28    Негізгі корпоративтік оқиғалар

29    Жалғыз акционер. Директорлар кеңесі

30    Директорлар кеңесінің құрамы

32    Директорлар кеңесіне мүшелерді 
таңдаудағы талаптар        

33    Директорлар кеңесінің комитетері

39    Басқарма жұмысының нәтижелері. 
Басқарма кеңесі мүшелерін сыйақылау         
саясаты.  Ішкі аудит.        

Корпоративтік басқару

GOV4C 2020 жылдық есебі
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Корпоративтік басқару       Корпоративтік басқару жүйесі

Корпоративтік басқару 
жүйесі 

Мемлекеттік корпорация 
басқармасының құрылымы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес Мемлекеттік корпорацияның басқару 
құрылымы мынадай басқару органдарынан 
тұрады:

Мемлекеттік корпорация 
меншігінің құрылымы

Атқарылған жұмыстар:

Корпоративтік басқару қағидаттары Жалғыз акционердің 2020 
жылғы 25 желтоқсандағы№ 476 н/қ бұйрығымен жаңа 
редакцияда бекітілген.

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 мамырдағы 
№ 01-01-02/02 шешімімен Директорлар кеңесі мен оның 
Комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар 
жоспары бекітілді және орындалды. 

Басқарманың 2020 жылғы 3 наурыздағы № 01-02-04/04 
шешімімен Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын іске 
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді.

2020 жылы алғаш рет Директорлар кеңесінің қызметін бағалау, 
сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік 
басқаруын диагностикалау   жүргізілді. 

Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 ақпандағы 
№ 01-01-02/02 шешімімен 2020 жылға арналған Мемлекеттік 
корпорацияны Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары 
мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есеп бекітілді.

Мемлекеттік корпорация 
практикасының Корпоративтік 
басқару кодексінің ережелеріне 
сәйкестігі диаграммасы, 
пайызбен:

78%
сақталады

16%
ішін-ара 
сақталады

5%
сақталмайды

1%
жатпайды

Мемлекеттік корпорацияның 
стратегиясын әзірлеуге, 
жалпы басқаруға және оның 
қызметін бақылауға жауап 
беретін Директорлар кеңесі

Мемлекеттік корпорацияның 
ағымдағы қызметін басқаратын 
және Директорлар кеңесі мен 
Жалғыз акционер айқындаған 
стратегияны іске асыратын 
Басқарма (алқалы орган)

Ішкі аудит қызметі

Жалғыз акционер

Басқару 
органдары

Атқарушы 
орган

Қаржы-
шаруашылық 
қызметті 
бақылауды жүзеге 
асыратын орган 

Жоғарғы орган

34 623 109

31 579 946

Жарияланған 
(шығарылған) 

жай акциялар
саны

Орналастырылған 
және төленген 
жай акциялар

саны
Акцияның номиналдық құны
 - 1 000 теңге

Меншік құқықтарына билік ету тәртібі:

Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционері-
Қазақстан Республикасының Үкімет атынан Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті.

Мемлекеттік корпорацияның барлық акциялары 
қарапайым. Жалғыз акционердің құқықтары "Акционерлік 
қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-
бабының талаптарына сәйкес келеді. Жалғыз акционердің 
Мемлекеттік корпорацияның мүлкіне қатысты басым 
меншік құқығы бар

Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелері, сондай-
ақ негізгі басшы қызметкерлер Мемлекеттік 
корпорацияның, Мемлекеттік корпорацияның өнім 
берушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.

Мемлекеттік корпорация өз қызметінің негізгі мақсаты 
ретінде табыс алуды көздемейтін және алынған таза 
табысты Жалғыз акционердің пайдасына бөлуді жүзеге 
асырмайтын коммерциялық емес ұйым болып табылады.

Мемлекеттік корпорацияның таза табысы Мемлекеттік 
корпорацияның билігінде қалады және оны дамытуға 
жіберіледі.

GOV4C 2020 жылдық есебі
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Ұйымдық құрылым Мемлекеттік корпорацияның ұéûìäûқ құðûëûìûí бекіту Директорлар кеңесінің 
айрықша құзіретіне жатады. 
Ұйымдық құрылым Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 4 мамырдағы No 29 шешімімен бекітілді

Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі
Омбудсмен

"Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ облыстар және Республикалық маңызы бар қалалар бойынша филиалдары

Басқарма қызметін 
ұйымдастыру департаменті

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
әдіснамасын жетілдіру департаменті

Корпоративтік хатшы

Басқарма төрағасы Служба 
по защите госсекретов

Мемлекеттік құпиялар 
қорғау қызметі Кеңесші

Аппарат 
басшысы

Кадр жұмысы 
департаменті

Құжаттылық 
қамтамасыз ету қызметі

Құқықтық 
қамтамасыз ету қызметі

Әкімшілік-шаруашылық
қызмет департаменті

Мемлекеттік сатып алу
департаменті

Стратегиялық даму 
департаменті

Өңірлік дамыту 
департаменті

Ахуалдық орталық

Басқарма төрағасының бірінші орынбасары

Цифрландыру 
кеңесі

Ақпараттық технологиялар 
департаменті

IT жөніндегі 
басқарушы директор

Басқарма төрағасының 
орынбасары

Бухгалтерлік және 
салықтық есеп 
департаменті

Қаржы-экономикалық
департаменті

Қазыналық 
департаменті

Маркетинг және талдау 
департаменті

Қоғамның Алматы қал. 
филиалы – Агрохимиялық, 

топырақ зерттеу және 
кешенді іздестіру жұмысы 

департаменті

Жерді іздестіру және 
мониторингілеу басқармасы

Жер кадастры және 
МЖК ААЖ басқармасы

Жылжымайтын мүлік 
департаменті

Жылжымайтын мүлікті 
және заңды тұлғаларды 

тіркеу басқармасы

Жылжымайтын мүлікті 
техникалық тексеруді және 

ӨБ ұйымдастыру басқармасы

Жер кадастры 
департаменті

Әлеуметтік төлемдер 
мониторингісі мен 

әдістемесі департаменті

Активтерді басқару және 
коммерциялық сервис 

департаменті

Қоғамның Әлеуметтік 
және зейнетақымен 

қамсыздандыру қызметін 
үйлестіру жөніндегі 
орталық филиалы

Қауіпсіздік жөніндегі 
басқарушы директор

Ішкі қауіпсіздік 
департаменті

Ақпараттық қауіпсіздік 
қызметі

Ішкі және сыртқы 
коммуникациялар 

жөніндегі 
басқарушы директор

Қоғаммен байланыс 
департаменті

Құзыретті дамыту 
орталығы

Корпоративтік басқару       Ұйымдық құрылым
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Мемлекеттік қызмет 
көрсетуді мониторингілеу 

департаменті

Басқарма төрағасының 
орынбасары

Басқарма төрағасының 
орынбасары
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2020 жылғы негізгі корпоративтік оқиғалар
2020 жылға арналған маңызды корпоративтік оқиғалардың бірі ретінде Корпоративтік кодекске сәйкес корпоративтік басқаруға байланысты 
басқару, оның ішінде Жалғыз акционердің келесі шешімін атап өтуге болады:

ҚÐ Заңнамасына сәйкес Мемлекеттік корпорация 2020 жылға 
арналған қаржылық есептілік депозитарийіне Жалғыз 
акционердің мүдделерін қозғайтын корпоративтік оқиғалар 
мен өзге де оқиғаларға жататын ақпараттың 17 түрін жіберді

Ірі мәмілелерді, сондай-ақ жасалуына Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына 
сәйкес Директорлар кеңесінің мақұлдау тәртібі қолданылатын мәмілелерді 
есепті кезеңде жасаған жоқ. 
Аталған мәселелердің барлығы Жалғыз акционердің қарауына шығарылды.

Мамыр

29 мамыр 2020 
Жалғыз акционердің 
шешімімен 
Мемлекеттік 
корпорацияның 
2019 жылғы 
жылдық қаржылық 
есептілігі мен 
таза табысын 
бөлу тәртібі бекітілді 

Шілде

13 шілде 2020 
Жарияланған 
акцияларының 
саны көбейтілді  

Тамыз

3 тамыз 2020 
Жалғыз Акционердің шешімімен 
Директорлар кеңесінің мүшелері 
А.К. Жұмағалиев пен Н. Н. Мұқышевтың 
өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. 
Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі 
Б. Б. Мусин Директорлар кеңесінің 
өкілетті мерзіміне сайланды  

18 тамыз 2020 
Жалғыз акционердің шешімімен 
Төрағаның бірінші орынбасары 
Басқарма мүшесі Қ. Б. Әбсаттаровтың 
өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды 

18 тамыз 2020 
Жалғыз акционердің шешімімен 
Директорлар кеңесінің өкілеттік 
мерзіміне Директорлар кеңесінің 
жаңа мүшесі Е. Д. Оспанов сайланды  

Қыркүйек

8 қыркүйек 2020 
Жалғыз акционердің 
шешімімен Басқарма 
мүшесі төрағаның 
орынбасары 
М. Д. Төлебаевтың 
өкілеттігі мерзімінен 
бұрын тоқтатылды  

Қазан

5 қазан 2020 
Жалғыз акционердің шешімімен 
Директорлар кеңесінің құрамына 
ҚР Цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің міндетін атқарушы 
Б. Б. Мусин лауазымының атауы 
бөлігінде ҚР Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі лауазымына 
өзгерістер енгізілді  

7 қазан 2020 
Жалғыз акционердің шешімімен 
Н.Б. Абаханов Басқарма 
төрағасының орынбасары Басқарма 
мүшесі лауазымына сайланды  

7 қазан 2020 
Жалғыз акционердің шешімімен 
С. Т. Әбділдин Басқарма мүшесі 
төрағаның бірінші орынбасары 
лауазымына сайланды  

Қараша

9 қараша 2020 
Жалғыз акционердің шешімімен 
Мемлекеттік корпорацияның 
Жарғысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді

18 қараша 2020 
Жалғыз акционердің шешімімен 
Директорлар кеңесінің құрамына 
құрамына жауапты ҚР Әділет 
Вице-министрі лауазымды 
А. Х. Әмірғалиев лауазымының 
атауы бөлігінде өзгерістер енгізілді  

23 қараша 2020 
Жалғыз Акционердің шешімімен 
Директорлар кеңесінің мүшесі 
Р. Ж. Құрмановтың өкілеттігі 
мерзімінен бұрын тоқтатылды 
және Директорлар кеңесінің 
жаңа мүшесі Р. Е. Манатаев 
Директорлар кеңесінің өкілеттік 
мерзіміне сайланды

Желтоқсан

25 желтоқсан 2020 
Жалғыз акционердің 
шешімімен Мемлекеттік 
корпорацияның 
Корпоративтік басқару 
кодексі бекітілді

Корпоративтік басқару       2020 жылғы негізгі корпоративтік оқиғалар
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Жалғыз акционер 

Мемлекеттік корпорацияның жалғыз 
акционері ҚР Үкіметі атынан ҚР ҚМ 
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитеті (бұдан әрі-ММЖК) болып табылады.

Мемлекеттік корпорация акцияларының 
мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану 
құқығын жүзеге асыратын орган ҚР ЦДИАӨМ 
болып табылады.

ҚÐ ЦДИАӨМ мемлекеттік корпорациясы 
Жарғысының 7-тармағына сәйкес Жалғыз 
акционердің құзыретіне жатқызылған 
мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің 
құзыретін дербес қарайды және шешімдер 
қабылдайды,олар бойынша шешім ММЖК-
мен келісім бойынша қабылданады.

Жалғыз акционердің есепті кезең ішінде 
толық және дәйекті, оның ішінде 
Мемлекеттік корпорацияның қаржылық 
жағдайы, қызметінің нәтижелері туралы, 
басқару туралы, оның Қаржы-шаруашылық 
қызметін қозғайтын Елеулі фактілер туралы 
ақпарат алу мүмкіндігі болды.

Жалғыз акционердің өз құзыреті шеңберінде 
қабылдаған шешімдері Директорлар кеңесі 
үшін міндетті болып табылады.

Директорлар кеңесі заңмен және 
Мемлекеттік корпорацияның 
Жарғысымен Жалғыз акционер мен 
басқарманың ерекше құзыретіне 
жатқызылған мәселелерді шешуді 
қоспағанда, Мемлекеттік корпорацияның 
қызметіне жалпы басшылықты жүзеге 
асырады.

Директорлар кеңесі өз қызметін ҚР 
заңнамасына, Мемлекеттік 
корпорацияның Жарғысына, Кеңес 
туралы Ережеге сәйкес жүзеге 
асырадыжәне өзге де ішкі құжаттармен 
танысады.

Заңның 36-бабы 1-тармағының 5) 
тармақшасына және Жарғының 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. 

Директорлар кеңесі 10 адамнан тұрады.

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Директорлар кеңесі келесі 10 мүшеден тұрды

Директорлар кеңесінің төрағасы

Жумағалиев Асқар Қуанышұлы 
ҚÐ Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі

Директорлар кеңесінің мүшелері

Мукушев Нариман Нурланұлы 
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі
Құрманов Рүстем Жомартұлы
ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі  
Әмірғалиев Азамат Халимеденұлы
ҚР Әділет министрлігінің Жауапты хатшысы
Ташенев Бақытбек Хакимұлы
ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіріу комитетінің төрағасы
Балташева Әсемгул Серікқызы
Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрайымы

Директорлар кеңесінің мүшелері – 
Тәуелсіз директорлар

Мухамеджанов Бектас Гафурұлы
Тәуелсіз директор
Ивар Талло
Тәуелсіз директор
Ишмухамедов Мұрат Мергалиұлы
Тәуелсіз директор
Есембаев Нұрлан Серікұлы
Тәуелсіз директор

Директорлар кеңесі

Корпоративтік басқару       Жалғыз акционер. Директорлар кеңесі
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2020 жылғы 31 желтоқсанында Директорлар кеңесінің мүшелері

Мусин 
Бағдат Батырбекұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы, 
Жалғыз акционердің өкілі

ТУҒАН КҮНІ:
03.03.1983

БІЛІМІ:

2004 — Сүлейман Демирел атындағы 
университеті, "Есептеу техникасын 
бағдарламалық және аппараттық 
қамтамасыз ету" маманы
 
2006 — Қазақ құқықтану және 
халықаралық қатынастар институты, 
"Құқықтану" маманы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі 

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы

Манатаев 
Руслан Ергалиұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
Жалғыз акционердің өкілі

ТУҒАН КҮНІ:
04.04.1984

БІЛІМІ:

2005 — Т.Рысқұлов атындағы Қазақ 
экономикалық университеті, 
"Халықаралық Валюта-қаржы 
қатынастары" маманы

2017 — М.Тынышпаев атындағы Қазақ 
көлік және коммуникация академиясы, 
"Автоматтандыру және басқару" 
маманы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
ҚР Ауыл шаруашылығы
вице-министрі

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы

Оспанов 
Ербол Дуйсебайұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
Жалғыз акционердің өкілі

ТУҒАН КҮНІ:
16.01.1977

БІЛІМІ:

1998 — Әл-Фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік ұлттық университеті, 
"Қолданбалы математика" маманы

2002 — Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті, "Қаржы және кредит" 
маманы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
ҚР Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау 
вице-министрі

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы

Әмірғалиев 
Азамат Халимеденұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
Жалғыз акционердің өкілі

ТУҒАН КҮНІ:
24.10.1976

БІЛІМІ:

1998 — Қазақ құқықтану және 
халықаралық қатынастар институты, 
"Халықаралық заңгер" маман, 
Британдық бизнес мектебі, 
Іскерлік әкімшілендіру магистрі

ЖҰМЫС ОРНЫ:
ҚР Әділет вице-министі

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы

Ташенев 
Бақытбек Хакимұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті 
органның өкілі

ТУҒАН КҮНІ:
19.10.1977

БІЛІМІ:

1999 — Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс 
академиясы, «Инженер-экономист" маманы

2002 — Қазақ гуманитарлық заң 
университеті, "Заңгер" маманы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
ҚР Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитетінің 
төрағасы

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы
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Состав Совета директоров на 31 декабря 2020 года

Балташева 
Әсемгүл Серікқызы
Басқарма төрағасы, 
Директорлар кеңесінің мүшесі

ТУҒАН КҮНІ:
08.07.1977

БІЛІМІ:

1996 — С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті, "Бухгалтерлік 
есеп, шаруашылық қызметті бақылау 
және талдау" маманы 

2001 — Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университеті, 
"Экономика және менеджмент" маманы

2019 — Академик Е.А. Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті, 
"Мемлекеттік және жергілікті басқару" 
маманы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
Мемлекеттік корпорацияның 
Басқарма төрайымы

Мухамеджанов 
Бектас Гафурұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор.
Директорлар кеңесінің Ішкі аудит 
жөніндегі комитетінің төрағасы  

ТУҒАН КҮНІ:
07.11.1957

БІЛІМІ:

1979 — С.М. Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университеті, 
"Биология" маманы

1985 — биология ғылымдарының 
кандидаты, диссертация тақырыбы 
бойынша: "Жусан пероксидазасының 
еритін және иммобилизацияланған 
физикалық-химиялық қасеттері» 

ЖҰМЫС ОРНЫ:
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы

Есембаев 
Нұрлан Серікұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор. Директорлар 
кеңесінің Кадрлар және сыйақылар 
жөніндегі комитетінің төрағасы  

ТУҒАН КҮНІ:
24.09.1975

БІЛІМІ:

1996 — Қарағанды қаласындағы Қазақ 
тұтыну кооперациясы институты, 
"Экономист" маманы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
НКК «NRN Capital Advisors» 
Бас директоры

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы

Ишмухамедов 
Мұрат Мерғалиұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор.
Директорлар кеңесінің Әдеп жөніндегі 
комитетінің төрағасы  

ТУҒАН КҮНІ:
31.01.1971

БІЛІМІ:

1993 — Қазақ мемлекеттік басқару 
академиясын "Мемлекеттік бюджет" 
маманы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
IFC - кеңесшісі 
(Халықаралық қаржы 
корпорациясы, 
Бүкіл әлемдік банк тобы)

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы

Ивар Талло

Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор. Директорлар 
кеңесінің Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитетінің төрағасы 

ТУҒАН КҮНІ:
05.05.1964

БІЛІМІ:

1987 — Ленинград мемлекеттік 
университеті, "Философия, саясаттану, 
шет тілдері" маманы
1990 — Ленинград мемлекеттік 
университеті, "Математикалық 
формалды логика және философия" 
маманы
1996 — Макгилл университеті, 
Саясаттану саласындағы PhD 
бағдарламасы, логика мамандығы 
бойынша аспирант, 
философия магистрі, PhD докторы

ЖҰМЫС ОРНЫ:
Еуропалық жобаның 
электрондық сот төрелігі 
компонентінің жетекшісі. 
Украинадағы «Право-Әділет»

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:Эстония Республикасы
АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:
Қазақстан Республикасы
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Тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері

Корпоративтік басқарудың озық практикасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияда 
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің болуы қамтамасыз етілген. Сонымен қатар, 
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің саны ең төменгі шектен асып, 40% - ды 
құрайды.

Тәуелсіз директорларға кандидатураларды таңдау кезінде Заңның 1-бабының 
20-тармақшасында белгіленген өлшемшарттар назарға алынды, оларға сәйкес тәуелсіз 
директор Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде айқындалады, ол:

Сайланған сәтте Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғасы болып табылмайды және директорлар Кеңесіне сайланар 
алдындағы 3 жыл ішінде болған жоқ (оның Мемлекеттік корпорацияның тәуелсіз директоры лауазымында болған 
жағдайды қоспағанда). Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды. 
Мемлекеттік корпорацияның немесе Мемлекеттік корпорацияның аффилиирленген тұлғаларының лауазымды 
адамдарына бағыныстылықпен байланысты емес және ол директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 жыл ішінде осы 
тұлғаларға бағыныстылықпен байланысты емес

Мемлекеттік қызметші болып табылмайды

Мемлекеттік корпорацияның аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 жыл 
ішінде болған жоқ. Аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Мемлекеттік корпорацияның 
аудитіне қатыспайды және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 жыл ішінде мұндай аудитке қатыспады

Соңғы бес жыл ішінде Мемлекеттік корпорацияның немесе оның еншілес және тәуелді ұйымының қызметкері болған 
жоқ

Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Мемлекеттік корпорациядан қосымша сыйақы алмаған немесе 
алмаған

Басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай лауазымды атқармайды, басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай 
қатысу арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен елеулі байланысы жоқ

Акционерлерді немесе Мемлекеттік басқару органдарын ұсынбайды

Қатарынан тоғыз жылдан астам Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшесі болған жоқ

Есепті жылы Директорлар кеңесінің құрамында жалғыз акционердің 2019 жылғы 
24 сәуірдегі № 63 н/қ шешімімен сайланған 4 тәуелсіз директор жұмыс істеді.  

Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар мен Мемлекеттік корпорация 
арасындағы өзара қарым-қатынастар Мемлекеттік корпорация атынан Директорлар 
кеңесінің төрағасы 2019 жылғы 25 қарашада жасасқан шарттарда регламенттеледі, 
олар тәуелсіз директорлар сайланған кезден бастап туындаған құқықтық қатынастарға 
қолданылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері

Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 сәуірдегі  
шешімімен Директорлар кеңесінің төрт комитеті құрылды: 

7

7

6

6

5

5

5

4

ішкі 
аудит 

стратегиялық 
жоспарлау 

сыйақы және 
кадр
 

этика 
жөніндегі

Аталған комитеттердің қызметі комитеттердің ережелерімен.

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. 

2020

2019
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Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит комитетінің 36 мәселені қарау қорытындысы бойынша 88 шешім 
қабылданды, оның ішінде 8 тапсырма мен ұсынымдар берілді, барлығы 
орындалды.

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті тұрақты негізде Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмысына 
жетекшілік етуді, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің, корпоративтік басқарудың жұмыс істеу 
тиімділігін бақылауды жүзеге асырды, қолданыстағы ақпараттық қауіпсіздік жүйесін және ақпараттық 
технологияларды дамыту жоспарларын талдауды жүзеге асыру бойынша шаралар қабылдады, сондай-ақ сыртқы 
аудитормен бірлесіп, жыл сайынғы аудит нәтижелерін, оның ішінде аудит қорытындылары бойынша Мемлекеттік 
корпорация басшылығының ақпаратын қарады.

Комитет Мемлекеттік корпорацияның Жарғысын, корпоративтік басқару Кодексін және Ішкі аудит 
комитеті туралы ережені мүлтіксіз басшылыққа алды. Бұл ретте Мемлекеттік корпорацияның 
Директорлар кеңесі аталған комитет әзірлеген ұсынымдарды толық көлемде орындады, олардың 
ешқайсысын Директорлар Кеңесі қабылдамай қалған жоқ.

Стратегиялық жоспарлау комитеті

Стратегиялық жоспарлау комитетімен 18 мәселені қарау қорытындысы 
бойынша 24 шешім қабылданды, оның ішінде 3 тапсырма мен ұсыным 
берілді, барлығы орындалды.

Комитет стратегиялық, бюджеттік жоспарлау, жарияланған акцияларды орналастыру, таза кірісті 
бөлу, даму стратегиясын іске асыру туралы есеп беру,  Мемлекеттік корпорацияның есепті 
кезеңдегі қызметі туралы жылдық есеп бойынша ұсынымдар берді.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі 
комитеті6 ішкі

отырыстар 
өткізілді

1 сырттай

отырыстар 
өткізілді

7отырыс

2020 жылы 
өткізілді

36 сұрақ

қаралды және 
ұсынымдар берілді

4 ішкі

отырыстар 
өткізілді

2 сырттай

отырыстар 
өткізілді

6 отырыс

2020 жылы 
өткізілді

18 сұрақ

қаралды және 
ұсынымдар берілді

Әдеп жөніндегі комитет

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 16 мәселені қарау 
қорытындысы бойынша 34 шешім қабылданды.

Аталған комитеттің басшылығымен алғаш рет Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізілді,
оның қорытындысы бойынша қосымша назар аударуды талап ететін салалар белгіленіп,  директорлардың 
кәсіби даму мүмкіндіктері қарастырылып, Корпоративтік хатшының,  Басқарма мүшелерінің негізгі қызмет 
көрсеткіштерін мақұлдау мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Комитет Директорлар кеңесінің жұмысына барынша көмек көрсетті және оның алдына қойылған 
мақсаттар мен міндеттерді толық көлемде орындады, сондай-ақ өз шеңберінде 11 мәселені қарау 
көзделген өзінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын орындады.

3 ішкі

отырыстар 
өткізілді

2 сырттай

отырыстар 
өткізілді

5 отырыс

2020 жылы 
өткізілді

16 сұрақ

қаралды

Әдеп жөніндегі Комитетпен 8 мәселені қарау қорытындысы бойынша 
12 шешім қабылданды, оның ішінде 1 тапсырма берілді, ол орындалды.

2020 жылы Әдеп жөніндегі комитет Әдеп жөніндегі комитет туралы Ережеге, сондай-ақ Әдеп 
жөніндегі комитеттің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттары мен 
міндеттерін, функциялары мен міндеттерін толық көлемде орындады, оның шеңберінде 
4 мәселені қарау көзделген.

3 ішкі

отырыстар 
өткізілді

1 сырттай

отырыстар 
өткізілді

4 отырыс

2020 жылы 
өткізілді

8 сұрақ

қаралды
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GOV4C 2020 жылдық есебі



34

Директорлар кеңесі мен жалғыз акционердің 2020 жылы қабылдаған 
шешімдері туралы қосымша ақпаратты Мемлекеттік корпорацияның 
сайтынан //gov4c.kz/ таба аласыздар.

Директорлар кеңесінің жұмыс 
қорытындысы

4 ішкі

отырыстар 
өткізілді

2 сырттай

отырыстар 
өткізілді

53 сұрақ

Директорлар 
кеңесіне шығарылды

52 сұрақ

қаралып шешім 
қабылданды

1 сұрақ

күн тәртібінен 
алынды

6 отырыс

2020 жылы 
өткізілді

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 
Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 
желтоқсандағы № 01-01-02/06 шешімімен бекітілген 
жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс істеді. 
(бұдан әрі-жоспар). 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. Жоспарда 34 мәселені қарау 
қарастырылған. Жоспар барлық тармақтар бойынша 
100% орындалды. Сонымен қатар, жоспардан тыс 
қосымша 18 мәселе қаралды.

52 сұрақ қаралып, қорытындысы бойынша 
139 шешім қàáûëäàíäû: 

      тапсырмалар мен ұсынымдар берілді  – 23
     
      орындалды - 18
 
      орындалуда – 5 (мерзімдері келген жоқ)

Жалпы Директорлар кеңесімен 52 сұрақ 
қаралып келесі бағыттарда шешім қабылданды:

7жобалау және 
қаржылық есеп

стратегиялық 
мінез

ішкі аудит және 
тәукелдерді басқару 

және қадағалау

корпоративтік 
басқару

кадр және 
сыйақы

Ішкі құжаттарды 
бекіту

7

10

10

10

8

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі келесі 
құжаттарды қарады және бекітті:

Тәуелсіз аудиторлық ұйым растаған 
2019 жылғы Жылдық қаржылық есептілік

Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар

Корпоративтік басқару кодексі

Жаңа редакциядағы Ішкі аудит қызметі 
туралы ереже

Корпоративтік басқаруды диагностикалау 
әдістемесі

Директорлар кеңесі мүшелерінің 
құзыреттерін дамыту және олардың сыртқы 
сарапшыларды тартуы жөніндегі қағидалар

Қызметкерлердің іскерлік этика кодексі

Директорлар кеңесі мүшелерінің 
сабақтастығын қамтамасыз ету саясаты

Директорлар кеңесі мүшелерінің 
құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға 
арналған бағдарлама (жоспар)

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 
(басшының, бас аудитордың, аудитордың) 
лауазымдық нұсқаулықтары

Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар

Комитеттер туралы ережеге өзгерістер мен 
толықтырулар (ішкі аудит бойынша, 
стратегиялық жоспарлау бойынша, кадрлар 
және сыйақылар бойынша, Әдеп бойынша)

Корпоративтік басқару       Директорлар кеңесінің жұмыс қорытындысы

GOV4C 2020 жылдық есебі



35

Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 
Директорлар жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс 
істеді (01.01. мен 31.12.2020 жыл).  

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. Жоспарда 34 мәселені қарау 
қарастырылған. 

Жоспар барлық тармақтар бойынша 100% орындалды. 
Сонымен қатар, жоспардан тыс қосымша 18 мәселе 
қаралды. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары 
Директорлар кеңесінің 25 желтоқсан 2020 жылғы 
отырысында бекітілді. Оның ішінде 34 сұрақ қарау 
қарастырылды. Директорлар кеңесі жоспарда 
қарастырылмаған 18 сқрақты қосмыша қарады.

Жалпы Директорлар кеңесінің 2020 жылға жұмыс 
жоспары нәтижелі болды деуге болады. Жұмыс 
жоспарының барлық дерлік тармақтары толық 
орындалды. Директорлар кеңесі жылдық жұмыс 
жоспарына орай отырыстарды уақыт уақытымен және 
қажеттіліке байланысты өткізіп отырды. 

Еспетік кезеңде Директорлар кеңесі 6 отырыс өткізді, ол 
отырыстарға Мемлекеттік корпорация күн тіртібінен 
қарастырудан алып тастаған 1 сұрақты қоса алғанда 
(Мемлекеттік корпорацияның 2021 – 2025 жылдарға 
арналған ұзақ мерзімді Даму стратегиясын қарау) жалпы 
отырысқа 53 сұрақты қарауға ұсынды

Қатысушылар

Жұмағалиев А.Қ. 
3.08.2020 жылдан 
өкілеттілігі тоқтатылды

Мусин Б.Б. 
3.08.2020 жыл

Құрманов Р.Ж. 
23.11.2020 жылдан 
өкілеттілігі тоқтатылды

Манатаев Р.Е.. 
23.11.2020 жыл

Мұкұшев Н.Н. 
3.08.2020 жыл

Оспанов Е.Д. 
27.08.2020 жыл

Әмірғалиев А.Х.

Ташенев Б.Х.

Балташева А.С.

Мұхамеджанов Б.Г.

Есембаев Н.С.

Ивар Талло

Ишмухамедов М.М.

Жумагалиев А.К. 
өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатты
Мусин Б.Б. 
Корпорацияның Директорлар 
кеңесінің құрамына сайланды

Мукушев Н.Н. 
өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатты
Оспанов Е.Д. 
Корпорацияның Директорлар 
кеңесінің құрамына сайланды

Манатаев Р.Е. 
Корпорацияның Директорлар 
кеңесінің құрамына сайланды

Ташенев Б.Х. 
сырқатына байланысты болмады

Құрманов Р.Ж. 
өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатты

3
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3
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4
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2
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3
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3
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6
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5
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
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Нақты қатысқаны Отырыстар саны % Қатыспау себебі

50%

50%

67%

33%

50%

50%

100%

83%

100%

100%

100%

100%

100%

Корпоративтік басқару       Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы
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Директорлар кеңесі мен оның 
Комитеттерінің қызметін бағалау

36

Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
сыйақы беру саясаты

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 
комитеттерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – бағалау) Корпоративтік басқару 
кодексіне және Мемлекеттік корпорацияның және оның Комитеттерінің 
Директорлар кеңесінің қызметін бағалауды жүргізу туралы ережеге сәйкес 
жүргізіледі. Бағалауды жыл сайын өткізу қарастырылған. Бұл ретте үш жылда 
кемінде бір рет бағалау тәуелсіз консультанттарды тарта отырып жүргізіледі.

2020 жылы бағалау Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне келесі 
критерийлер бойынша сауалнама жүргізу арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен 
жүргізілді: өкілеттіктер мен құзыреттер, Директорлар кеңесінің негізгі 
функцияларын іске асыру, Директорлар кеңесінің құрылымы мен құрамы, 
жұмыс тәртібі және оның қызметін ақпараттық қамтамасыз ету, міндеттері 
мен жауапкершілігі. Анкеталық деректерді жинақтау қорытындысы бойынша 
Директорлар кеңесінің бағалауы және оның жұмыс қызметінің тиімділігі 4,76, 
ал комитеттердің қызметін бағалау – 4,90 құрады. Бағалау 2020 жылғы 
жұмыс қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі мен оның комитеттері 
қызметінің көптеген аспектілері корпоративтік дамудың үздік тәжірибесінің 
ұсынымдарына сәйкес келетінін көрсетті.

Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 
қызметін одан әрі дамыту және жетілдіру жөніндегі бағыттарды айқындады, 
олар талданып, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару жүйесін 
жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына 
енгізілді.

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар 
төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау мәселелері Жалғыз акционердің 
айрықша құзыретіне жатады және Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
сыйақылар төлеу мен шығыстарды өтеу қағидаларында айқындалады. 
Қағидалар Мемлекеттік корпорацияның мемлекеттік қызметшілері және 
қызметкерлері болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
қолданылмайды. Сыйақыны тек тәуелсіз директорлар алады.

Корпоративтік басқарудың қолданылатын практикасына сәйкес сыйақының 
негізгі нысандары ретінде Мемлекеттік корпорация мыналарды пайдаланады:
       Директорлар кеңесінің бір отырысына қатысқаны үшін негізгі сыйақы 830 000 теңге мөлшерінде 
       белгіленеді, бұл ретте ол Тәуелсіз директордың Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай 
       отырыстарына қатысқаны үшін төленеді;
       Комитеттің төрағасы ретінде Директорлар кеңесі Комитетінің бір отырысына қатысқаны үшін қосымша 
       сыйақы 58 000 теңге мөлшерінде белгіленеді.

Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіз директорларға 
негізгі сыйақының жалпы сомасы 5 000 000 теңгеден аспауға тиіс және 
Директорлар кеңесі комитетінің отырысына Комитеттің төрағасы ретінде 
қатысқаны үшін қосымша сыйақының жалпы сомасы Мемлекеттік 
корпорацияның тиісті жылға арналған Даму жоспарында көзделген 350 000 
теңгеден аспауға тиіс. Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорация комитеттердің 
және Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай отырыстарына қатысуға 
байланысты шығыстарды, оның ішінде тұратын не басым болатын жеріне жол 
жүру шығыстарын, тұрғын үй жалдау жөніндегі шығыстарды және тәуліктік 
шығыстарды өтейді.

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу олар мынадай шарттарды 
орындаған кезде жүзеге асырылады:
       Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Мемлекеттік корпорацияның өзге ішкі 
       құжаттарында және директормен жасалған шартта көзделген Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін 
       адал орындау;
       Шешімдер қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Мемлекеттік корпорацияның 
       Жарғысын және өзге де ішкі құжаттарын, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдерін сақтау;
       Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысуға, белгіленген тәртіппен күн 
       тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін толық және уақтылы білдіруге құқығы бар.

2020 жылы барлық салықтар мен төлемдерді ескере отырып, тәуелсіз 
директорларға төленген негізгі және қосымша сыйақының жалпы сомасы 
21 140 000,00 теңгені, ал шығыстарды өтеу – 1 111 828,33 теңгені құрады.

Келесі басым бағыттар:

Корпорацияның Мемлекеттік корпорациясын дамытудың негізгі бағыттарын 
айқындау;

Мемлекеттік корпорацияны Директорлар кеңесі мен Басқармамен тиімді басқаруды 
қамтамасыз ету (Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлерінің 
сабақтастығы жүйесін енгізу, басқару органдары өкілеттіктерінің аражігін нақты 
ажырату, негізгі тәуекелдерді айқындау бөлігінде, тәуекелдерді басқару жүйесін 
жетілдіру, Ішкі аудит қызметінің қызметіне бақылауды күшейту);

Директорлар кеңесі мүшелерінің мамандануын кеңейту, сондай-ақ бенчмаркинг 
жүргізу арқылы Тәуелсіз директорларды ынталандыру жүйесін жетілдіру.

Корпоративтік басқару       Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін бағалау. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру саясаты
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Мемлекеттік корпорацияның Басқармасы

Мемлекеттік корпорация Жарғысының 41-тармағының 5-2) 
тармақшасына сәйкес Басқарма мүшелерін, Басқарма 
төрағасы орынбасарларын және Мемлекеттік 
корпорацияның Аппарат басшысын тағайындау, өкілеттік 
мерзімін айқындау және олардың өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату Мемлекеттік корпорацияның 
Жалғыз акционерінің ерекше құзыретіне жатады.

Құқықтық беделі мен жауапкершілігі: 

Мемлекеттік корпорация Басқармасының аппаратын 
басқару, құрылымды ұйымдастыру, үйлестіру және 
бақылау.

Басқарманың құзыреті Қазақстан Республикасының 
«Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен және 
Мемлекеттік корпорацияның Жарғысы және ішкі 
құжаттармен анықталады, ал Басқарма келесіні 
қамтамасыз етеді:

Қазақстан Республикасы заңнамасының, Мемлекеттік 
корпорацияның Жарғысы мен ішкі құжаттарының 
нормаларына, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің 
шешімдеріне сәйкес жүзеге асыру

Тәуекелдерді тиісті басқару және ішкі бақылау

Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін іске 
асыру үшін ресурстар бөлу

Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігі

Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің мүдделілігі мен 
ниеттестік атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті 
дамыту.

Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган-Басқарма жүзеге асырады, оның 
құрамына Басқарма төрағасы, оның орынбасарлары және Мемлекеттік 
корпорацияның Жалғыз акционері айқындаған өзге де тұлғалар кіреді.

Басқарма төрағасы мен мүшелері жоғары кәсіби және жеке сипаттамаларға ие 
болуы, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделге ие болуы және жоғары этикалық 
стандарттарды ұстануы керек. Басқарма төрағасының сондай-ақ жоғары 
ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болуы, Жалғыз акционермен белсенді өзара 
іс-қимылда жұмыс істеуі және онымен, Директорлар кеңесімен, қызметкерлермен 
және басқа да мүдделі тараптармен сындарлы диалог құруы қажет.

Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді және Мемлекеттік корпорацияның 
күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады, Даму стратегиясын және/немесе 
даму жоспарын және Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер қабылдаған 
шешімдерді іске асыруға жауапты болады.

Жалғыз акционер Басқарма төрағасы мен мүшелерін тағайындайды, олардың 
өкілеттік мерзімін белгілейді. Жалғыз акционер кез келген уақытта Басқарма 
төрағасы мен мүшелерінің өкілеттігін тоқтата алады.

Басқарма Директорлар кеңесінің басшылығымен Мемлекеттік корпорацияның даму 
стратегиясын және/немесе даму жоспарын әзірлейді.

Директорлар кеңесі Басқарма қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Бақылау 
Басқарманың Директорлар кеңесіне тұрақты есеп беруі және басқарманың даму 
жоспарларын орындау мәселелері бойынша тыңдауы арқылы іске асырылуы 
мүмкін.

Басқарма бетпе-бет отырыстар өткізуі және Даму стратегиясын және/немесе Даму 
жоспарын, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін және 
операциялық қызметті іске асыру мәселелерін талқылауы қажет. Басқарманың 
отырыстары айына кемінде бір рет өткізіледі. Басқарма төрағасы Басқарманың 
кезектен тыс отырысын өткізуге бастамашылық жасауы мүмкін.

Басқарма төрағасы мен мүшелері Директорлар кеңесінің мақұлдауымен ғана басқа 
ұйымдарда лауазымдарды атқара алады. Басқарма төрағасының Басқарма 
басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке-дара 
жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарманың төрағасы мен мүшелерін Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 
кеңесі бағалайды, бағалаудың негізгі өлшемі қойылған ҚНК-ға қол жеткізу болып 
табылады.

Балташева 
Әсемгүл Серікқызы
Басқарма төрайымы

ТУҒАН КҮНІ:
08.07.1977

АЗАМАТТЫЛЫҒЫ:

Қазақстан Республикасы

Корпоративтік басқару       Мемлекеттік корпорацияның Басқармасы
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БІЛІМІ:

1996 — С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті, "Бухгалтерлік 
есеп, шаруашылық қызметті бақылау 
және талдау" маманы 

2001 — Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университеті, 
"Экономика және менеджмент" маманы

2019 — Академик Е.А. Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті, 
"Мемлекеттік және жергілікті басқару" 
маманы
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Әбділдін 
Сүйеніш Тулеуханұлы
Басқарма төрайымының
бірінші орынбасары

ТУҒАН КҮНІ:
23.06.1990

БІЛІМІ:

2011 — Қазақстан-Британ техникалық 
университеті, "Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету" маманы 

2014 — Ұлыбританиядағы Бирмингем 
университеті, компьютерлік ғылымдар 
магистрі

ӨКІЛЕТТІК ПЕН ЖАУАПКЕРЛІШІК ДЕҢГЕЙІ:

Фронт-офистердің жұмысын дамыту 
саясатын қалыптастыру, мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мониторингі, 
өңірлік даму, ахуалдық орталық, 
сондай-ақ ақпараттық технологиялар 
мен цифрландыру мәселелері бойынша 
мүдделерді білдіру және функциялардың 
орындалуын қамтамасыз ету

Абаханов 
Нұрсұлтан Бауетденұлы
Басқарма төрайымының 
орынбасары

ТУҒАН КҮНІ:
26.03.1983

БІЛІМІ:

2004 — Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті, “Дүниежүзілік 
экономика” маманы

2009 — Халықаралық бизнес 
академиясы, “Корпоративтік 
менеджмент” маманы

2010 — Алматы Экономика және құқық 
институты, “Құқықтану” маманы

Саданов 
Мади Амангелдіұлы
Басқарма төрайымының 
орынбасары

ТУҒАН КҮНІ:
28.05.1979

БІЛІМІ:

2004 — Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті, “Экономика және қаржы”
маманы

2008 — Қазақ гуманитарлық заң 
университеті, “Құқықтану” маманы

Жунусов 
Біржан Уалиұлы
Басқарма төрайымының 
орынбасары

ТУҒАН КҮНІ:
15.07.1972

БІЛІМІ:

1995 — Жезқазған педагогикалық 
институты, “Қазақ тілі мен әдебиеті” 
маманы

2005 — Қарағанды қаржы институты, 
“Есеп және аудит” маманы

ӨКІЛЕТТІК ПЕН ЖАУАПКЕРЛІШІК ДЕҢГЕЙІ:

Мемлекеттік корпорацияның 
қаржы-экономикалық қызметін 
ұйымдастыруды қамтамасыз ету

ӨКІЛЕТТІК ПЕН ЖАУАПКЕРЛІШІК ДЕҢГЕЙІ:

Жер кадастрының, жылжымайтын мүліктің 
бэк-офистерінің жұмысын дамыту саясатын 
қалыптастыру, коммерциялық ұйымдар 
болып табылатын заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), олардың 
қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
есептік тіркеу (қайта тіркеу) және есептік 
тіркеуден шығару мәселелері бойынша 
мүдделерді білдіру және функциялардың 
орындалуын қамтамасыз ету

ӨКІЛЕТТІК ПЕН ЖАУАПКЕРЛІШІК ДЕҢГЕЙІ:

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі, 
ынтымақты жүйе, міндетті әлеуметтік 
сақтандыру және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйелері 
мәселелері бойынша мүдделерді білдіру 
және функциялардың орындалуын 
қамтамасыз ету, әлеуметтік еңбек 
саласында ақпараттық-консультациялық 
қызметтер көрсету

Шоқпаров 
Олжас Болатұлы
Аппарат басшысы

ТУҒАН КҮНІ:
16.08.1989

БІЛІМІ:

2010 — Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық университеті, “Есептеу 
техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету” маманы

2013 — Қазақ қаржы және халықаралық 
сауда экономика университеті, 
“Мемлекеттік және жергілікті басқару” 
маманы, “Экономика және бизнес” 
магистрі

ӨКІЛЕТТІК ПЕН ЖАУАПКЕРЛІШІК ДЕҢГЕЙІ:

Басқарма аппаратына басшылық ету: 
өз құзыреті шегінде Мемлекеттік 
корпорация Басқармасы аппаратының 
құрылымдық бөлімшелерін ұйымдастыру, 
үйлестіру және бақылау

Корпоративтік басқару       Басқарма мүшелерінің қысқыша өмірбаяны
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Ішкі аудит

Есепті кезеңде Мемлекеттік корпорация Басқармасының 29 отырысы өткізілді, оның ішінде 25 – күндізгі, 
4 – сырттай нысанда, 128 мәселе қаралды (құрылым, сыйақы, есептік ақпарат және т.б. мәселелер), 38 құжат 
бекітілді және өзектендірілді, 29 – ы электрондық құжат айналым жүйесінде орналастырылды, 
қалғандары-орналастыру сатысында, барлығы 165 құжат орналастырылды. Мемлекеттік корпорацияның 
ішкі құжаттарын өзектендіру, оның ішінде сәйкестікке келтіру аяқталды сапа менеджменті жүйесінің (ISO) 
талаптарымен.

Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыруды және 
жүзеге асыруды қамтамасыз ететін орган Директорлар кеңесіне 
тікелей бағынатын және оның алдында өз қызметі туралы есеп 
беретін ішкі аудит қызметі болып табылады.

Қызметтің қызметіне жетекшілік етуді ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес ішкі 
аудит жөніндегі Комитет жүзеге асырады.

Қызмет өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, 
Жарғыны, Мемлекеттік корпорация органдарының шешімдерін, ішкі аудит қызметі 
туралы ережені, Директорлар кеңесі бекітетін жылдық аудиторлық жоспарды, 
Мемлекеттік корпорацияның басқа да ішкі құжаттарын және ішкі аудиттің 
халықаралық кәсіптік стандарттарының базалық қағидаттарын басшылыққа 
алады.

Ішкі аудит қызметі қызметінің негізгі мақсаты Директорлар 
кеңесіне Мемлекеттік корпорациядағы тәуекелдерді басқару, 
ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге 
бағытталған тәуелсіз және объективті аудиторлық кепілдіктер мен 
консультациялар беру болып табылады.

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру туралы ақпарат, Мемлекеттік корпорацияның 
Басқарма мүшелеріне сыйақы беру шарттары мен тәртібі Басқарма туралы ережеде, 
Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлеріне, ішкі аудит қызметі 
қызметкерлеріне және Корпоративтік хатшысына еңбекақы төлеу қағидаларында, 
Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген 
Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлеріне қызмет тиімділігін бағалау және 
сыйақы төлеу қағидаларында айқындалған.

Директорлар кеңесі жалғыз акционермен келісім бойынша лауазымдық 
жалақылардың мөлшерін, Басқарма төрағасы мен мүшелеріне еңбекақы және сыйақы 
төлеу шарттарын айқындайды. Сыйақы төлеу үшін негізгі шарт есепті жылға 
шоғырландырылған қорытынды пайданың болуы болып табылады.

Сыйақы Директорлар кеңесі бекіткен уәждемелік ҚНК орындалуына байланысты бір 
жылғы жұмыс қорытындылары бойынша төленеді. Уәждемелік ҚТК Жалғыз 
акционердің күтулерін және Мемлекеттік корпорацияның стратегиялық мақсаттарын 
нақты көрсеткіштерге каскадтау арқылы ҚТК картасы түрінде әзірленеді. Бұл ретте, 
жыл қорытындысы бойынша сыйлықақылардың жалпы жылдық көлемі ЕТҚ 
қаражаты шегінде басқарманың әрбір мүшесіне 6 лауазымдық айлықақыдан аспауға 
тиіс. Бағалау нәтижелері сыйақы мөлшеріне, көтермелеуге, қайта сайлауға 
(тағайындауға) немесе өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға әсер етеді.

25 ішкі

отырыстар 
өткізілді

4 сырттай

отырыстар 
өткізілді

29 отырыс

2020 жылы 
өткізілді

128 сұрақ

қаралды

8 аудиторлық тапсырма

2020 жылы өткізілді

92 ұсыным

2020 жылы берілді

2020 жылы Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес 8 аудиторлық тапсырма 
орындалды. Жүргізілген аудиттердің нәтижелері бойынша тұрақты негізде берілген 
ұсынымдардың орындалуын талдау және мониторинг жүзеге асырылады, оның 
мақсаты анықталған тәуекелдердің деңгейін төмендетуге немесе алдын алуға, ішкі 
бақылауды күшейтуге бағытталған іс-шаралардың орындалуын тексеру болып 
табылады. Есепті кезеңде 92 ұсыным берілді. Барлық ұсыныстар толық көлемде 
орындалды.

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты

Корпоративтік басқару       Басқарманың жұмысының қорытындысы. Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты. Ішкі аудит 
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Мемлекеттік корпорация бухгалтерлік есепті жүргізу кезінде 2015 жылғы 31 мамырдағы № 241 
Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын, Есеп саясатын, Мемлекеттік корпорацияның 
Бухгалтерлік қызметтері туралы ережені, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын 
(бұдан әрі – ХҚЕС) басшылыққа алады.

Мемлекеттік корпорацияның қаржылық есептілігі тану күніне бағалау немесе әділ құны 
бойынша ескерілетін қаржы құралдарынан басқа, бастапқы құны бойынша есепке алу 
қағидаларының негізінде ҚСХҚЕС-ке сәйкес дайындалды. Есептілікке қаржылық есептіліктің 
элементтері болып табылатын барлық активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер мен шығыстар 
(қаржылық жағдай туралы есеп, жиынтық кіріс туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, 
меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп) енгізілген.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша акциялар бойынша мәлімет:

      Жарияланған (шығарылған) жай акциялар саны – 34 623 109 дана 
      (отыз төрт миллион алты жүз жиырма үш мың жүз тоғыз);
      Орналастырылған және төленген жай акциялар саны: 31 579 946 дана 
      (отыз бір миллион бес жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз қырық алты);

Қаржылық және 
операциялық қызмет нәтижелері

Қаржылық есеп       Қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері
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Қаржылық есептілік аудиті – бұл пікір білдіру мақсатында тәуелсіз тексеру рәсіміқаржылық 
есептілік барлық маңызды аспектілер бойынша дайындалды мақаржылық есепті ұсынудың 
белгіленген тұжырымдамалық негізіне сәйкес.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы заңының 78-бабының 1-тармағына сәйкес 
Мемлекеттік корпорацияның қаржылық есептілігінің аудиті міндетті болып табылады.

Мемлекеттік корпорация кәсіби аудиторлық ұйымды (сыртқы аудиторды)   конкурстық іріктеуді жүзеге асыру 
қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 
бұйрығымен бекітілген негізінде тартады.

Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№01-01-02/01 
хаттама) Мемлекеттік корпорацияның жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық 
ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС-ты ескере отырып, 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге 
мөлшерінде айқындалды.

Қаржылық есептілік аудитін сатып алу туралы шартқа сәйкес "CROW AUDIT KZ" ЖШС қаржылық 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсаны аралығындағы шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке шолу және ХҚЕС сәйкес жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша 
қызметтер көрсетті.

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 20 мамырдағы   (№01-01-02/04 хаттама) 
Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітті. Жылдық 
қаржылық есептілік 2021 жылғы 10 маусымда жалғыз акционермен бекітілді. (Қазақстан Республикасы 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің No 204 / NҚ бұйрығы).

Тәуелсіз аудитор "CROW AUDIT KZ" ЖШС аудиторлық есебіне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдай мәлімдемелері барлық маңызды қаржылық 
ақпаратты аспектілері сенімді түрде көрсетіді, сондай - ақ осы аяқталған күн үшін оның жылдық 
қаржылық нәтижелері мен қаржылық қозғалысын  ХҚЕС сәйкес.   

21,16 
млн.тг2020

91,8 
млн.тг2019

18,5 
млн.тг2018

25 
млн.тг2017

19,9
млн.тг2016

Қаржылық есептілік аудиті 
ҚҚС қоса алғанда қызметтер үшін сыйақы мөлшері

Қаржылық есептілік аудитін жүргізген аудиторлық ұйымдардың бұрынғы қызметкерлері 
Мемлекеттік корпорацияға жұмысқа қабылданбады

«CroweAudit KZ» ЖШС  
қаржылық есептілік пен 

басқа да ақпарат аудитіне 
байланысты емес қызметтер 

көрсеткен жоқ

НАК "ЦЕНТР АУДИТ - ҚАЗАҚСТАН" ЖШС 
2018 жылы қаржылық есептіліктің аудитіне 

байланысты емес қызметтерді көрсеткен жоқ

2019 жылға «Эрнст энд Янг» ЖШС 
қаржылық есептілік аудиті емес 

қызметтер: семинарлар мен 
тренингтер бойынша сомасы 

9 624,6 мың теңгеге қызмет көрсетті

2016-2020 жылдарға 
сыртқы аудитор туралы ақпарат 
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Қаржылық есеп       Сыртқы аудитор туралы ақпарат

GOV4C 2020 жылдық есебі

НАК "ЦЕНТР АУДИТ - ҚАЗАҚСТАН" ЖШС 
2016 жылы қаржылық есептіліктің аудитіне 

байланысты емес қызметтерді көрсеткен жоқ

НАК "ЦЕНТР АУДИТ - ҚАЗАҚСТАН" ЖШС 
2017 жылы қаржылық есептіліктің аудитіне 

байланысты емес қызметтерді көрсеткен жоқ
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АКТИВТЕР

Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі құралдар

Материалдық емес активтер

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер

Облигацияларға инвестициялар

Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер

Басқа да ұзақ мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

Ескерту

4

5

6

24

2019

24,735,064

913,893

42,548

1,609,777

93,877

2,908

27,397,067

2020

23,399,447

1,018,629

11,090

1,754,997

89,842

2,363

26,276,008

Жылғы қаржылық есептілік, мың теңгемен

Қаржылық есеп

Ағымдағы активтер

Қорлар 

Сауда және өзге де дебиторлық берешек

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем

Басқа да ағымдағы активтер

Банк салымдары

Ақша қаражаты және оның баламалары

Ағымдағы активтердің жиыны

7

8

9

10

11

2019

981,788

793,536

487,628

419,688

4,580,848

8,441,057

15,704,545

43,102,612

2020

1,421,414

718,904

372,107

225,822

1,345,820

14,947,721

19,031,788

45,307,796Активтердің жиыны

Қаржылық есеп       Қосымша. Жылғы қаржылық есептілік 
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Ескерту

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Меншікті капитал

Жарғылық капитал

Бөлінбеген пайда

Меншікті капиталдың жиыны

12

2019

31,579,946

228,222

31,808,168

2020

31,579,946

915,212

32,495,158

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Жарғылық капитал

Меншікті капиталдың жиыны

2019

40,631

40,631

2020

11,386

11,386

Ағымдағы міндеттемелер

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер

Сауда және өзге де кредиторлық берешек

Сатып алушылармен шарттар бойынша міндеттемелер

Төлеуге ҚҚС

Басқа да ағымдағы міндеттемелер

Ағымдағы міндеттемелердің жиыны

Меншікті капитал мен 
Міндеттемелердің жиынтығы

13

14

15

16

2019

2,823,073

2,045,645

3,897,644

1,943,518

543,933

11,253,813

43,102,612

2020

4,670,164

2,210,660

3,962,400

862,373

1,095,635

12,801,252

45,307,796

Ескерту

Ескерту

Ескерту
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Жиынтық кіріс туралы есеп, мың теңгемен

ЖИЫНТЫҚ ЕСЕП

Түсім

Жалдау бойынша кірістер

Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

Жалпы пайда

Ескерту

17

18

2019

69,206,610

483,729

(61,789,325)

7,901,014

2020

78,715,169

237,782

(68,824,797)

10,128,154

Жалпы және әкімшілік шығыстар

Басқа операциялық кірістер

Басқа операциялық шығыстар

Операциялық пайда

19

20

21

(7,635,913)

153,968

(128,373)

290,696

(9,556,038)

214,229

(67,632)

718,713

Күтілетін кредиттік шығындарды есептеу, нетто

Қаржылық кірістер

Қаржылық шығындар

Салық салынғанға дейінгі пайда / (шығын)

22

23

(30,865)

500,013

(3,538)

756,305

(73,208)

767,387

(3,401)

1,409,491

Өзге де жиынтық кіріс

Есепті жылдағы таза пайда / (шығын)

24 (195,733)

560,572

(722,501)

686,990

Өзге де ішкі пайда

Салықтарды есептемегендегі есепті 
жылдағы жиынтық жиынтық кіріс / (залал)

-

560,572

-

686,990

Қаржылық есеп       Қосымша. Жиынтық кіріс туралы есеп 
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Ескерту 2019
756,305

2020
1,409,491

3,454,372

(500,013)

3,538

50,953

30,866

1,415,067

(54,018)

20,923

5,177,993

4,5

23

21

22

13

20

2,946,557

(767,387)

3,401

42,560

73,208

5,675,484

(1,327)

18,511

9,400,498

Салық салынғанға дейінгі пайда / (шығын)

Түзетулер :

Тозу және амортизация

Қаржылық кірістер

Қаржылық шығындар

Негізгі құралдардың шығуынан шығын

Күтілетін кредиттік шығындарды есептеу

Қызметкерлерге демалыстар мен бонустар бойынша 
резервтерді есептеу

Қайтарымсыз табыс алынған активтер

Басқа резервтер және есептелген міндеттемелер

Айналым капиталын түзетуге дейінгі 
операциялық пайда

Айналым капиталын өзгерту:

Еңбек қорлары

Сауда дебиторлық берешектегі және өзге де ағымдағы 
активтердегі өзгеріс

Қызметкерлердің сыйақылары бойынша 
міндеттемелердегі өзгеріс

Сауда және өзге де кредиторлық берешектегі және 
өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгеріс

Сатып алушылармен шарттар бойынша 
міндеттемелердегі өзгеріс

Төлеуге ҚҚС өзгерту

Операциялық қызметтен алынған таза 
ақша ағындары

Төленген табыс салығы

Алынған сыйақы

Жалдау бойынша төленген сыйақы

Операциялық қызметтен алынған таза 
ақша ағындары

(222,705)

112,129

(2,296,788)

52,439

986,333

1,002,424

4,811,825

(1,007,046)

312,894

4,117,673

(439,611)

249,109

(3,828,373)

447,897

64,756

(1,081,145)

4.812,931

(528,237)

498,321

(3,401)

4,779,614

Операциялық қызметтен түсетін 
ақша ағындары Ескерту 20192020

(4,552,472)

(1,861,664)

17,467

22,544

(6,374,125)

(3,253,701)

(1,520,020)

9,372

545

1,743,598

(Орналастыру)/банктік салымдарды алып қою, нетто

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді 
сатып алу

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді 
сатудан түсетін түсімдер

Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтеріндегі өзгеріс

Инвестициялық қызметтен алынған 
(пайдаланылған)/таза ақша ағындары

Инвестициялық қызметтен түсетін 
ақша ағындары

Қаржы қызметінен түсетін ақша ағындары

Жалдаудың негізгі борышы бойынша міндеттемелерді 
өтеу

Қаржы қызметінде пайдаланылған 
таза ақша ағындары

(13,567)

(13,567)

(16,296)

(16,296)

Ақша қаражаты мен оның баламаларын өзгерту

Күтілетін кредиттік шығындар резервіндегі өзгеріс

Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың 
баламалары

Жыл соңындағы ақша қаражаты және 
олардың баламалары

(2,270,020)

(26,449)

10,684,628

8,441,057

6,506,916

(252)

8,441,257

14,947,721

22

11

11

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, мың теңгемен
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Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп, мың теңгемен

2019 жылғы 31 желтоқсанға арналған

Жыл ішіндегі таза пайда

Өзге де жиынтық кіріс

Бір жылдағы жиынтық табыстың жиынтығы

Акционерге бөлу

2019 жылғы 31 желтоқсанға арналған

Жыл ішіндегі таза пайда

Өзге де жиынтық кіріс

Бір жылдағы жиынтық табыстың жиынтығы

2020 жылғы 31 желтоқсанға арналған

Жарғылық 
капитал 
31.579.946

-

-

-

-

31.579.946

-

-

-

31,579,946

Меншікті 
капиталдың жиыны

34.347.917

560.572

-

560.572

(3.100.321)

31.808.168

686,990

-

686,990

32,495,158

Бөлінбеген 
пайда 

2.767.971

560.572

-

560.572

(3.100.321)

228.222

686,990

-

686,990

915,212
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Біз 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша қаржылық жағдай туралы есептен 
және жиынтық кіріс туралы есептен, 
капиталдағы өзгерістер туралы есептен, 
көрсетілген күні аяқталған жыл ішіндегі ақша 
қаражатының қозғалысы туралы есептен, 
сондай-ақ есеп саясатының негізгі 
ережелерінің қысқаша сипаттамасынан және 
өзге де түсіндірме ескертпелерден тұратын 
Мемлекеттік корпорацияның қоса беріліп 
отырған қаржылық есептілігіне аудит 
жүргіздік.

Біздің пікірімізше, қоса беріліп отырған 
қаржылық есептілік барлық елеулі 
аспектілерде 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
Корпорацияның қаржылық жағдайын, 
сондай-ақ оның қызметінің қаржылық 
нәтижелерін және ҚЕХС сәйкес көрсетілген 
күні аяқталған жыл ішіндегі ақша 
қаражатының қозғалысын анық көрсетеді.

Біз аудитті Халықаралық аудит 
стандарттарына сәйкес жүргіздік осы 
стандарттарға сәйкес біздің міндеттеріміз 
бұдан әрі біздің қорытындымыздың 
"Қаржылық есептілік аудиті үшін аудитордың 
жауапкершілігі" бөлімінде сипатталған. 

Біз бухгалтерлерге арналған этиканың 
халықаралық стандарттары жөніндегі 
кеңестің кәсіби бухгалтерлердің Әäåï 
кодексіне (ХБЖК Кодексі) және біздің 
Қазақстандағы қаржылық есептілік аудитіне 
қолданылатын этикалық талаптарға сәйкес 
корпорацияға қàòûñòû тәуелсізбіз, біз осы 
талаптарға және кәсіби бухгалтерлердің 
этика кодексіне сәйкес басқа да этикалық 
міндеттерді орындадық. 

Біз алған аудиторлық дәлелдер біздің 
пікірімізді білдіруге негіз болу үшін 
жеткілікті және тиісті деп санаймыз.

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
үшін Корпорацияның қаржылық есептілік 
аудитін 2020 жылғы 30 сәуірде осы есептілік 
бойынша өзгертілмеген пікір білдірген басқа 
аудитор жүргізді.

Акционерге және Мемлекеттік корпорация 
басшылығына тәуелсіз аудиторлардың қорытындысы
Пікір Пікір білдіру негізі Өзге де сұрақтар
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Корпорация басшылығы көрсетілген қаржылық 
есептілікті Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарына сәйкес дайындауға және басшылық 
жосықсыз іс-әрекеттер немесе қателер салдарынан 
елеулі бұрмалауларды қамтымайтын қаржылық 
есептілікті дайындау үшін қажет деп есептейтін ішкі 
бақылау жүйесіне жауапты болады.

Қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылық 
Корпорацияның өз қызметін үздіксіз жалғастыру 
қабілетін бағалауға, қызметтің үздіксіздігіне тиісті 
жағдайларда мәліметтерді ашуға және басшылық 
корпорацияны таратуға, оның қызметін тоқтатуға 
ниеттенген немесе оның қызметін таратудан немесе 
тоқтатудан басқа қандай да бір нақты баламасы 
болмаған жағдайларды қоспағанда, Қызметтің 
үздіксіздігі туралы жол беру негізінде есептілік жасауға 
жауапты болады.

Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар 
Корпорацияның қаржылық есептілігін дайындауды 
қадағалауға жауапты болады.

Басшылықтың қаржылық есептілік
үшін жауапкершілігі

Біздің мақсатымыз-оған ақылға қонымды сенімділік алу. Қаржылық есептілікте жосықсыз іс-әрекеттер немесе 
қателер салдарынан елеулі бұрмалаулар және біздің пікірімізді қамтитын аудиторлық қорытынды шығаруда 
болмауы тиіс. Ақылға қонымды сенімділік сенімділіктің жоғары дәрежесін білдіреді, бірақ Халықаралық аудит 
стандарттарына сәйкес жүргізілген аудит әрдайым елеулі бұрмалануларды анықтайтынына кепілдік болып 
табылмайды, егер олар болған кезде бұрмаланулар жосықсыз іс-әрекеттердің немесе қателіктердің нәтижесі 
болуы мүмкін және егер олар жеке-жеке немесе жиынтығында пайдаланушылардың осы қаржылық есептілік 
негізінде қабылданатын экономикалық шешімдеріне әсер етуі мүмкін деп негізді түрде болжауға болатын болса, 
елеулі болып саналады.

Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде біз кәсіби пайымдауды қолданамыз және бүкіл аудит барысында 
кәсіби скептицизмді сақтаймыз. Сонымен қатар, біз мыналарды орындаймыз:

Аудитордың қаржылық есептілік аудиті үшін жауапкершілігі

Жосықсыз іс-әрекеттер немесе қателер салдарынан қаржылық есептіліктің елеулі бұрмалану тәуекелдерін анықтаймыз және бағалаймыз, осы тәуекелдерге 
жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді әзірлейміз және жүргіземіз, пікірімізді білдіруге негіз болу үшін жеткілікті және тиісті болып табылатын аудиторлық 
дәлелдемелерді аламыз. Жосықсыз іс-әрекеттер нәтижесінде елеулі бұрмалануды анықтамау тәуекелі қателік нәтижесінде елеулі бұрмалануды анықтамау 
тәуекелінен жоғары, өйткені жосықсыз іс-әрекеттер сөз байласуды, жалғандықты, қасақана өткізіп жіберуді, ақпаратты бұрмаланған ұсынуды немесе ішкі 
бақылау жүйесінен тыс іс-әрекеттерді қамтуы мүмкін

Мән-жайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында, бірақ корпорацияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру 
мақсатында емес, аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесі туралы түсінік аламыз

Қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және бухгалтерлік бағалаудың негізділігін және басшылық дайындаған ақпараттың тиісті ашылуын 
бағалаймыз

Басшылықтың қызметтің үздіксіздігі туралы жорамалды қолдануының заңдылығы туралы қорытынды, ал алынған аудиторлық дәлелдемелердің негізінде - 
ол туралы қорытынды жасаймыз. оқиғаларға немесе жағдайларға байланысты Елеулі белгісіздік бар ма, нәтижесінде Корпорацияның өз қызметін үздіксіз 
жалғастыру қабілетіне елеулі күмән туындауы мүмкін егер біз елеулі белгісіздік бар деген қорытындыға келсек, біз аудиторлық қорытындымызға қаржылық 
есептіліктегі ақпаратты тиісті түрде ашуға назар аударуымыз керек немесе егер мұндай ақпаратты ашу дұрыс болмаса, біздің пікірімізді өзгертіңіз. Біздің 
тұжырымдарымыз аудиторлық қорытынды жасағанға дейін алынған аудиторлық дәлелдерге негізделген. Алайда, болашақ оқиғалар немесе жағдайлар 
Корпорацияның өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетін жоғалтуына әкелуі мүмкін

Жалпы қаржылық есептіліктің ұсынылуына, оның құрылымы мен мазмұнына, ақпаратты ашуды қоса алғанда, сондай-ақ қаржылық есептіліктің оның 
негізінде жатқан операциялар мен оқиғалар олардың дұрыс ұсынылуын қамтамасыз ететіндей ұсынылуына бағалау жүргіземіз

Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен аудиттің жоспарланған көлемі мен мерзімдері туралы, сондай-ақ аудит нәтижелері 
бойынша елеулі ескертулер, оның ішінде аудит процесінде анықтайтын ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшіліктері туралы ақпаратты олардың 
назарына жеткізе отырып, ақпараттық өçàðà іс-қимылды жүзеге асырамыз.

Біз сондай - ақ корпоративтік басқаруға жауапты тұлғаларға Тәуелсіздікке қатысты барлық тиісті этикалық талаптарды сақтағанымыз және 
осы адамдарға аудитордың тәуелсіздігіне негізді түрде ықпал ететін барлық өзара қатынастар мен өзге де мәселелер туралы, ал қажет болған 
жағдайларда тиісті сақтық шаралары туралы хабардар еткеніміз туралы мәлімдемені ұсынамыз.

Қаржылық есеп       Тәуелсіз аудиторлардың қорытындысы
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