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I  МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ БЕЙІНІ 
 
1. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ 

Директорлар кеңесінің төрағасы Асқар Қуанышұлы Жұмағалиевтің кіріспе сөзі 
Бүгінде мемлекеттік органдар, әкімдіктер, мемлекеттік және жекеменшік 

кәсіпорындар цифрландыру үдерісіне барынша толық қамтылған. Мемлекеттік 
қызметтерді автоматтандыру - мемлекеттің цифрлану деңгейінің көрсеткіші. Өздеріңіз 
білетіндей, олардың ашық және кедергісіз ұсынылуы мәселелеріне мемлекет 
басшысы үлкен көңіл бөледі. Сондықтан, «Азаматтарға арналған үкімет» Қазақстанда 
мемлекеттік қызметтерді ұсынудың бірыңғай провайдері ретінде бұл үдерісте басты 
рөлге ие. 

Есепті кезеңде Азаматтарға арналған үкімет арқылы Тізіліммен бекітілген 723 
мемлекеттік қызметтің 648-і қолжетімді. 2019 жылы корпорацияның фронт-офистер 
арқылы қазақстандықтар 27 миллионнан астам мемлекеттік қызмет алды, ол 2018 
жылға қарағанда 5 миллионға аз. Бұл  мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру 
саласында атқарылған жұмыстар өз жемісін беріп жатқанын көрсетеді. 

Азаматтар қазір цифрландырудың тиімділігін түсініп, онлайн қызметтерді 
egov.kz электрондық үкімет порталында ғана емес, сонымен қатар, egovkzbot2.0 
телеграмм-боты мен EgovMobile мобильді қосымшасын кеңінен қолданып келеді. Осы 
ретте айта кетейік, 2019 жылдың соңына қарай мобильдік азаматтар базасында 
тіркелген қазақстандықтардың саны 8 миллионға жетті. EgovKzBot2.0 телеграмм-
ботының 1 миллион қолданушысы болса, Egov mobile мобильді қосымшасын 500 
мыңнан астам қазақстандық өз ұялы телефондарына жүктеп алған. Бұл 
көрсеткіштердің артында «Азаматтарға арналған үкімет» ұжымының атқарған орасан 
зор еңбегі тұр. 

Осы орайда корпорация қызметкерлерінің идеяларды трансформациялау 
саласында атқарған еңбегін ерекше атап кету керек. Бұл - проактивті қызметтер, 
композиттер, бір реттік пароль, QR-код, биометриялық деректер бойынша қызмет 
көрсету, азаматтарды цифрлық дағдыларын жоғарылату және т.б осы секілді ауқымды 
жұмыстар кешені. 

Мемлекеттік корпорация өзінің басты миссиясы - мемлекеттік қызметтерді 
ұсынудың проактивті қағидатын енгізіп, бірыңғай провайдер ретінде технологиялық 
шешімдерді пайдалана отырып, оларды ыңғайлы заманауи арналар арқылы көрсету 
тапсырмасын толық орындады. Бүгінде клиентке бағытталған және инновациялық 
тәсілдерді пайдалана отырып мемлекеттік қызметтерді көрсету - қызмет 
алушылардың барлық сұрауларына жауап беретінін сеніммен айтуға болады. 

 
2. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ 

Басқарма Төрайымы Балташева Әсемгүл Серікқызының кіріспе сөзі 
 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 2016 жылдың сәуір 
айында ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша «Ұлт 
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жоспары - бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты 
қадам» шеңберінде құрылған болатын. Міне, биыл мемкорпорация үш жылдығын атап 
өтті. 

Қазіргі таңда Мемлекеттік корпорация Қазақстандағы мемлекеттік қызметтердің 
бірыңғай провайдері ретінде барлық қызметтердің 89%-ын көрсетеді. Біз мұнымен 
шектеліп қалған жоқпыз. Жыл сайын Азаматтарға арналған үкімет арқылы көрсетілетін 
қызметтер қатары жаңа қызмет түрлерімен толығуда. Мысалы, 2019 жылы бізге заңды 
тұлғаларды тіркеу және азаматтарды тұрғылықты жері бойынша тіркеу қызметтері 
берілді. Ал республика бойынша ҚР ІІМ-нің барлық тіркеу-емтихан пункттері жабылған 
соң, көлік жүргізушілер үшін барлық қызметтер енді мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында және egov.kz электронды порталы арқылы онлайн 
түрде рәсімделетін болды. 

Кедергілер мен қажетсіз қағаздарды жою, мемлекеттік қызметтерді 
автоматтандыру – осының барлығы цифрландырудың негізгі индикаторлары. 
Сондықтан біздің азаматтардың цифрлық дағдыларын жоғарылату, мемлекеттік 
қызметтерді проактивті, композитті түрде ұсыну, мобильдік азаматтар базасының 
мүмкіндіктерін танымал ету, өзіне өзі қызмет көрсету секторларын жаңғырту бойынша 
жүргізілген жұмысымыз елеусіз қалған жоқ. Дегенмен, атқарылған жұмыстардан бөлек 
2020 жылға арналған басым мақсаттарды нақтылау қажет. Оның ішінде жылжымайтын 
мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрын іске қосу басты міндеттердің бірі және 
негізгісі болмақ. 

Бізден миллиондаған адам ашықтықты, көлеңкесіз қызмет пен пайдаланудың 
қарапайымдылығын, деректердің сенімді қорғалуын күтуде. Дәл осыны біз жаңа 
ақпараттық жүйеде қарастыруымыз керек. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы 
аясында барлық мемлекеттік қызметтердің 90%-ын автоматтандыру бұрынғысынша 
басым бағыттардың бірі болып бекітілген. Сонымен қатар, 2020 жылы Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлеріне үлкен көңіл бөлу, олардың мәртебесі мен имиджін 
көтеру жоспарлануда. 

Жалпы, қазіргі заманның әлемдік басымдықтарын  назарға ала отырып, 
Мемлекеттік корпорация даму бағытын озық технологияларға, қызмет көрсетудің жаңа 
тәсілдерін іздеуге және біздің команданың ішкі әлеуетін жетілдіруге жұмыс жасайды. 

 
3. МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ ҚҰРЫЛУ ТАРИХЫ 
 

2015 жылғы 17 қарашада "Кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан 
Республикасының №408-V Заңы қабылданды, оған сәйкес Қазақстан 
Республикасының бірқатар заңнамалық актілеріне, оның ішінде "Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына жеке және 
(немесе) заңды тұлғаларға "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер 
көрсету саласындағы қызметті жүзеге асыру, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу және 
мемлекеттік қызметтер көрсету, ғимараттарды, құрылыстарды және (немесе) олардың 
құрамдастарын техникалық тексеру, мемлекеттік жер кадастрын жүргізу, 
зейнетақымен және әлеуметтік қамтамасыз ету бөлігінде толықтырулар енгізілді; 

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» ҚР Заңына сәйкес ҚР Үкіметі 4 
кәсіпорынды: ҚР ИДМ Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы», ҚР ӘМ «Жылжымайтын мүлік орталығы», ҚР ҰЭМ «Жер 
кадастры ғылыми-өндірістік орталығы» және ҚР ДСӘДМ «Зейнетақы төлеу жөніндегі 
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мемлекеттік орталығы» біріктіру жолымен «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғам құру туралы» 2016 жылғы 29 
қаңтардағы №39 қаулыны қабылдады.  

2016 жылғы 7 сәуірде Қазақстан Республикасы Үкіметінің осы қаулысы негізінде 
аталған мемлекеттік кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру жолымен "Азаматтарға 
арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
құрылды, осы заңнамада Астана қаласының Әділет департаментінде тіркелген; 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитетінің уәкілетті тұлғасының 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 01 
бұйрығымен ел өңірлерінде Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы 
"коммерциялық емес акционерлік қоғамының 70 филиалы мен 1 өкілдігі құрылды»; 

2016 жылғы 29 сәуірде "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік 
корпорациясы" 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бірінші отырысы 
өтті, онда ішкі құжаттарын бекітумен қатар Басқарма құрамы сайланды; 

- 2017 жылғы 12 сәуірдегі Директорлар кеңесінің шешімімен "Азаматтарға 
арналған үкіметтің" ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік 
корпорацияның Басқарма аппаратына Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті 
техникалық тексеру дирекциясы, Мемлекеттік қызмет көрсету дирекциясы, сондай-ақ 
"Әлеуметтік төлемдердің ведомствоаралық есеп айырысу орталығы"дирекциясы кірді. 

- «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру 
жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 
маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 Қаулысымен Мемлекеттік 
корпорация Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігінің қарамағына берілді. 

- «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігінің Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер комитетін құру және 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру 
жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 
маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 15 
қазандағы № 765 Қаулысымен Мемлекеттік корпорация ҚР ЦДИАӨМ Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер қомитетінің қарамағына берілді. 

 
 

II МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 
 

4. МИССИЯСЫ МЕН ПАЙЫМЫ 
 

Мемлекеттік корпорацияның миссиясы - мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді белсенді ұсыну қағидатын енгізу, оларды технологиялық шешімдерді 
пайдалана және жоғары сервис деңгейін қамтамасыз ете отырып, ыңғайлы заманауи 
арналар арқылы бірыңғай провайдермен көрсету. 

Мемлекеттік корпорацияның пайымы – Мемлекеттік корпорация – белсенді, 
клиентке бағдарланған және инновациялық тәсілдер қолданыла отырып, қызмет 
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алушылардың сұранымдарына жауап беретін сервистер мен қызметтерді алудың 
бірыңғай алаңы.    

 
5. МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 
 
2018 жылғы 6 сәуірде Директорлар кеңесі мемлекеттік корпорацияның 2018 – 2022 

жылдарға арналған даму стратегиясын бекітті: 
1) Мемлекеттік корпорацияны мемлекеттік қызметтердің бірыңғай 

провайдері ретінде дамыту  
2) Азаматтар мен бизнеске қызмет көрсетудің цифрлық форматына көшу  
3) Мемлекеттік корпорацияның адами капиталын дамыту  
 
6. Даму стратегиясын іске асыру нәтижелері 
 

№ р/н Көрсеткіштің атауы 2019 жоспар 2018 факт 

1 Мемлекеттік корпорация қызмет көрсету 
сапасына халықтың қанағаттану деңгейі, % 

86 87,2 

2 Коммерциялық қызметтен түсетін табыстың 
жыл сайынғы ұлғаюы (өткен жылғы фактімен 
салыстырғанда), % 

+1 +4 

3 Цифрлық ХҚКО ашу( фронт-кеңселерді 
трансформациялау), дана 

4 4 

4 Қызметкерлерді материалдық, материалдық 
емес ынталандыруды енгізу жолымен 
кадрлардың ауысуы үлесі (қызметкерлердің 
жалпы санының пайызы), % 

12 11,02 

5 Қызметкерлерді материалдық, материалдық 
емес ынталандыруды енгізу жолымен 
кадрлардың ауысуы үлесі (қызметкерлердің 
жалпы санының пайызы), % 

16 18 

 
7. 2019 жылғы негізгі оқиғалар мен жетістіктер 
 
Қаңтар: 
- Жалғыз акционермен корпоративтік басқару Кодексі бекітілді  
Ақпан: 
- Мемлекеттік корпорацияның бірінші Town Hall өткізілді, онда сандық мәдениет 
коды - SANA жарияланды. ISO 9001:2015 халықаралық стандартының 
талаптарына сәйкес СМЖ сертификаты тапсырылды 
Наурыз:  
- Сурдо жобасын іске қосылды 
- «Біз сандық мәдениетті қалыптастырамыз» атты Town Hall 2019 жылдың наурыз 
шілде айлар аралығында өткізілді 
Сәуір: 
- «Наурыз мейрамы» іс-шарасы өткізілді 
Мамыр:  
- Біз бір командамыз "Тимбилдингі» өткізілді  
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Маусым: 
- «Бір команда-Бір мақсат» атты Спартакиада өткізілді 
Шілде: 
- Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және коммерциялық ұйымдардың 
филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу фунциясы Қазақстан 
Республикасының әділет министірлігінен беріліп мемлекеттік корпорациямен 
жүзеге асырылуда 
- Тіркеу-емтихан бөлімшелерінің қызметкерлерін бэк-кеңселерге 

орналастырылды 
- Азаматтарды тұрғылықты жері бойынша тіркеу жөніндегі функцияларды ХҚКО 
операторларына беру 
-  Мемлекеттік корпорацияға жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу бойынша 
функциялар берілді. 
Тамыз: 
- "БІРГЕ ТАЗА ҚАЗАҚСТАН" экологиялық акциясы" 
Қыркүйек:  
-   "Мектепке жол" акциясы» 
Қазан: 
- EGov mobile жаңа мобильді қосымшасын танымал ету 
Қараша: 
- Мекенжай анықтамасын алып тастау 
Желтоқсан: 
- ISO 9001: 2015 халықаралық сертификатын растау. 

 
III ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
8. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖӘНЕ 

АВТОМАТТАНДЫРУ 

 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру 

мақсатында Мемлекеттік корпорация Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Қуанышұлы Жұмағалиевтың 
төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссияның жұмысына белсенді қатысады. 

Мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа ауыстыру, мерзімдерін, 
құжаттар тізбесін қысқарту, композиттік немесе проактивті нысанда қызметтер көрсету 
мүмкіндігі, сондай-ақ артық рәсімдер мен келісулерді алып тастау бөлігінде 
оңтайландыру бойынша ұсыныстарды талдау және әзірлеу ВАК-тың міндеттері болып 
табылады. 

Жалпы ВАК жұмысының барлық кезеңінде 57 отырыс өткізілді (2019 жылы 8 
өткізілді).  

ВАК өткізілген отырыстарының нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметтер 
тізілімі қаралды, оның ішінде: 

- 633 қызмет бойынша мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және 
автоматтандыру бойынша жол карталарды әзірлеу тапсырылды (бекітілді-567, 
келісуде-66); 

- 103 қызмет бойынша мемлекеттік қызметтер тізілімінен шығару туралы шешім 
қабылданды; 
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- 35 қызметтер оңтайландыруға және автоматтандыруға жапайтын ретінде 
белгіленді; 

- 26 қызметтер жол карталарын бекітпей оңтайландырады; 
- 17 проактивті қызметтер (27 қызмет құрамында); 
- 21 композиттік қызмет (55 қызмет құрамында). 

Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру мысалдарының 
бірі ҚР ІІМ-мен бірлесіп, МХҚКО-ға бармай «электрондық үкімет» порталында онлайн 
режимінде көлікті қайта тіркеу мүмкіндігін іске асыру болды. Бұдан басқа, ҚР ІІМ 
автокөлікті есептен шығару немесе қайта есепке қою кезінде автокөлікті қайта тіркеу 
кезінде салыстырудың күшін жойды. Салыстырып тексеру алғаш рет тіркелетін 
машиналар үшін ғана сақталды. 

Жүргізуші куәлігін қолдану мерзімі аяқталғанға дейін ауыстыру кезінде 
медициналық комиссиядан өту алынып тасталды, ал ЭЦҚ болған жағдайда жүргізуші 
куәлігін ЭҮП арқылы онлайн ауыстыруға болады. 

2017 жылғы 29 желтоқсаннан бастап бала туу бойынша проактивті қызмет іске 
қосылды, ол баланың тууын тіркеу, оны балабақшаға кезекке қою және бала туу 
бойынша жәрдемақылар тағайындауды біріктірді. 

Проактивті мемлекеттік қызмет – белгілі бір өмірлік жағдай туындаған кезде 
ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтер негізінде өтінішінсіз азаматтарға 
көрсететін мемлекет қызмет. 

Баланың тууы бойынша проактивті қызметті енгізумен жаңа ата-аналарда ұялы 
телефон және ұялы азаматтар базасында тіркелген өзекті абоненттік нөмірі болуы 
қажет. Мемлекеттің азаматпен қарым-қатынасы әдеттегі СМС-хабарлама функциясы 
арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте, СМС-хабарламалармен алмасу азаматтардың 
Халыққа қызмет көрсету орталықтарына немесе мемлекеттік органдарға баруын 
жояды. Кешенді түрде төрт мемлекеттік көрсетілетін қызметті кез келген жерде және 
кез келген уақытта алуға болады. Бұл проактивті қызмет мүлдем тегін болып 
табылады, қызмет алушылардан мемлекеттік баж немесе СМС-хабарлама үшін 
қосымша төлем алынбайды. СМС-хабарламалардан басқа, осы проактивті қызмет 
Telegram қосымшасында EgovKzBot арқылы іске асырылды, бұл оны алу рәсімін одан 
әрі жеңілдетеді. 

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру» және «Патронат 
тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді 
тағайындау» әлеуметтік салада екі мемлекеттік қызмет композитке біріктірілді. Бұрын 
бұл екі қызмет жеке көрсетілді, бұл бір құжатты қайта ұсынуды талап етті. Енді ВАК 
ұсынысы бойынша қайталау алынып тасталды. 

Денсаулық сақтау саласында психо-, нарко - және туберкулезге қарсы 
диспансерлерде есепте тұрудың жағдайы/дай туралы анықтама алу ЭҮП-те және 
Телеграмм мобильдік қосымшасы арқылы қолжетімді болды. 

Бұдан әрі басқа да мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру 
жоспарлануда, мысалы, еңбекке жарамсыздық парақтарын электронды форматта 
және т. б. 

Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша 
370 нормативтік-құқықтық актілердің жобасын (оның ішінде стандарттар, 
регламенттер, ережелер) қарастырып, ұсыныстар енгізді. «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының сайтында 215 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер  бойынша төлқұжатын өзектендіру жұмысв жүргізілді. 
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Сонымен қатар, мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін барынша 
оңтайландыру, оның ішінде бизнес үшін, құжаттардың мерзімдері мен тізбесін 
қысқарту, қайталанатын рәсімдерді жою және оларды толық электрондық форматқа 
көшіру тапсырмасы шеңберінде 500-ден астам НҚА жобалары қаралды. 
 

9. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ. 

 
Өз қызметінің төрт жылы ішінде Мемлекеттік корпорация 132 млн астам 

мемлекеттік қызметтер көрсетті. Халыққа қызмет облыстардағы, Алматы, Нұр – 
Сұлтан және Шымкент қалаларындағы 348 фронт-офистерінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны 
жыл сайын артып келеді. Мәселен, егер Халыққа қызмет көрсету орталықтары (ХҚКО) 
арқылы 2012 жылы мемлекеттік қызметтің 113 түрі ғана көрсетілсе, бүгінгі күні бұл 
көрсеткіш 642-ге дейін өсті. 

Барлығы 2019 жылы Мемлекеттік корпорация арқылы - 27,3 млн. (27 278 017) 
қызмет, 2018 ж. – 31,8 млн. (31 836 727) қызмет көрсетілді. 

2013 жылдан бастап барлық фронт-офистерде өзіне-өзі қызмет көрсету 
секторларының жұмысы ұйымдастырылған, олар арқылы ел тұрғындары үшін 
электрондық-цифрлық қолтаңбаны пайдалану дағдыларын алу және электрондық 
үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтерді өз бетінше алу мүмкіндігі ұсынылған. 

Мемлекеттік корпорация есепті жыл бойынша 8,2 млн.астам (8 232 398) 
электрондық қызмет, оның ішінде қоғамдық қолжетімділік пункттері арқылы (ҚҚЖ) – 4,8 
млн. астам (4 818 726) қызмет көрсеттілді. 2018 жылы 16 млн. (16 045 320) 
электрондық мемлекеттік қызмет, оның ішінде қоғамдық қолжетімділік пункттері 
арқылы– 7,5 млн. (7 545 691) қызмет көрсетілді. 2018 жылмен салыстырғанда 
мемлекеттік, оның ішінде электрондық қызметтер санының азаюы телеграмм-бот, 
«Электрондық үкімет» порталының мобильді нұсқасы, бір реттік пароль арқылы алу 
мүмкіндігі сияқты мемлекеттік қызметтерді алудың қосымша көздерін енгізумен, 
сондай-ақ «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын және «Анықтамасыз 
қызметтер» іс-шаралар жоспарын іске асыру бойынша жүргізіліп жатқан белсенді 
жұмыспен байланысты. 

Электрондық үкіметтің төлем шлюзі арқылы 2019 жылы 2,5 млрд теңгеден 
астам сомаға мемлекеттік баждар мен айыппұлдарды төлеу жүргізілді (2018 жылы – 
1,4 млрд.теңге). 

2019 жылы – 7 805 643 ЭЦҚ берілді (2018 жылы 6 014 860 ЭЦҚ). 
- «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына сәйкес 
Мемлекеттік корпорация 22 қызмет түрі бойынша (жылжымайтын мүлікті техникалық 
тексеру желісі бойынша 9 қызмет, жер кадастры желісі бойынша 8 қызмет, заңды 
тұлғаларды тіркеу желісі бойынша 5 қызмет) қызмет беруші болып табылады. 

 
 

№ 

 

 

Көрсетілген қызметтер саны 

2018 г 

оның ішінде: 

2019 г 

оның ішінде: 

дәстүрл

і 

электро

ндық 
дәстүрлі 

электро

ндық 
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1 

Жылжымайтын мүлікті 

техникалық тексеру 

желісі бойынша 

966 078 960 436 5 642 2 561 492 1 842 598 718 984 

2 
Жер кадастры желісі 

бойынша 
508 882 458 310 50 572 480 422 465 092 15 330 

3 

Фронт-офистер арқылы 

берілген электрондық 

қызметтер(мониторинг 

2018 жылғы қарашадан 

бастап жүргізіледі) 

378 299  378 299    

4 
Заңды тұлғаларды 

тіркеу саласы бойынша 
   35 636 30 129 5 507 

Барлығы: 
1 853 

259 

1 418 

746 
56 214 3 077 550 2 337 819 739 731 

 
2019 жылы көрсетілген қызметтердің жалпы санынан, дәстүрлі тәсілмен – 

69,8%, электрондық тәсілмен – 30,2% көрсетілді, 2018 жылы дәстүрлі тәсілмен – 
49,6%, электрондықтәсілмен – 50,4% көрсетілді. 

2019 жылы өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда көрсетілген 
қызметтердің жалпы саны 5 073 649 бірлікке, электрондық қызметтер 7 812 922 
бірлікке азайды, өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда дәстүрлі тәсілмен 
көрсетілген қызметтер саны 3 254 212 бірлікке артты. 

Мемлекеттік қызметтердің жалпы санының төмендеуінің себебі Paperfree, «бір 
реттік пароль», telegrambot әдісімен мемлекеттік қызметтерді алу болып табылады, 
01.11.2019 жылдан бастап Мемлекеттік корпорация арқылы мекенжай анықтамасын 
беруді алып тасталуы, міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік 
кепілін тіркеу – 16 385 бірлік (2018 жылы – 15 331) 1 054 мемлекеттік қызметке немесе 
6,4 % өсті; 

Көрсетілетін қызметтіберуші Мемлекеттік корпорация болып табылатын 2019 
жылдың қорытындылары бойынша: 

- Жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу-2 
084 982 қызмет; 

- Жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке ғимараттардың, құрылыстардың 
және (немесе) олардың құрамдастарының сәйкестендіру және техникалық 
мәліметтерін құқықтық кадастрға енгізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің 
техникалық паспортын және жаңадан құрылған жылжымайтын мүлік объектісіне 
жүргізілген мемлекеттік техникалық тексеру қорытындысы бойынша сәйкестендіру 
және техникалық барлаулардың алшақтығын белгілеу туралы қорытындыны беру-367 
611 қызмет; 

– Жер учаскесіне жекеменшік құқығына актілерді дайындау және беру - 224 233 
қызмет. 
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10.  МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМДЕРІ 
МХҚКО. 

 
Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы - халыққа жүргізуші 

куәліктерін беру және бір терезе қағидаты бойынша автокөлік құралдарын тіркеу 
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған мекеме. Алғашқы МХҚКО 2012 
жылғы желтоқсанда Қарағанды қаласында пилоттық режимде ашылды. Жобаның 
табысты іске асырылуының нәтижесінде Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
бұл тәжірибені бүкіл ел көлемінде таратуды тапсырды. 

Бүгінгі күні МХҚКО - жүргізуші куәлігін алу және көлік құралдарын тіркеу 
құқығына емтихан тапсыру бойынша жаңа технологиялармен жабдықталған және 
Қазақстан Республикасында баламасы жоқ жоғары технологиялық кешен. 

Практикалық емтихандарды қабылдау емтихан өтудің барлық процесін тіркейтін 
және адам факторын болдырмауға мүмкіндік беретін датчиктермен жабдықталған 
автоматтандырылған автодромда жүзеге асырылады. Барлық процестер 
оңтайландырылған және 2 сағаттан аспайтын уақыт алады. 

МХҚКО аумағында ыңғайлы болу үшін ҚР ІІМ тіркеу-емтихан бөлімдерінің және 
медициналық мекемелердің бөлімдері орналасқан. 

Республика бойынша әр өңірде ашылған 16 мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталықтары және 6 мамандандырылған ХҚКО секторы жұмыс істейді. 
Есепті жылы Атырау және Орал қалаларында 2 арнайы ХҚКО және Алматы қаласында 
2 сектор ашылды. 

2019 жылы МХҚКО 3 166 916  мемлекеттік қызметтер көрсетілді, оның ішінде 
СӨЖ – 2 569 661, жүргізуші куәлігін беру - 600 490. 3 млрд. теңгеден астам сомаға 12 
658 ГРН жоғары сұраныс іске асырылды. 

Мемлекеттік қызметтерді ұсыну процесін жетілдіру мақсатында 2018 жылғы 29 
маусымнан бастап электрондық үкімет порталында дайын құжаттарды көрсетілетін 
қызметті алушының талап ету орнына жеткізу мүмкіндігі бар көлік құралдарын тіркеу 
бойынша сервис іске асырылды (2019 жылы 99800 мыңға жуық көлік құралы тіркелді). 

Мемлекеттік қызметтерді ұсыну процесін жетілдіру мақсатында 2018 жылғы 29 
маусымда "Электрондық үкімет" порталында дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті 
алушының талап ету орнына жеткізу мүмкіндігі бар көлік құралдарын тіркеу бойынша 
сервис іске асырылды. 

 Көлік құралын СЦОН-ға ақылы негізде ресімдеу кезінде симметриялық 
цифрлық және/немесе әріптік белгінің МТНБ таңдау мүмкіндігі іске асырылды. 
Азаматтар қажетті цифрлық және/немесе әріптік белгілерге МТНБ-ға алдын ала 
өтінімді толтырып, оларды дайындағаны үшін мемлекеттік бажды төлей отырып 
тапсырыс бере алады. Дайындалған МТНБ беру үшін ХҚО-ға жіберіледі. 

Электрондық үкімет порталында қызмет көрсету процесін жетілдіру 
мақсатында: 

- мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін бергені үшін баж мөлшерін төмендету; 
- көлік құралдарын композиттік тәртіппен тіркеу және/немесе қайта тіркеу 

кезінде автокөлік иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершілігін электрондық 
сақтандыруды енгізу; 

- көлік құралдарын тіркеу жөніндегі мемлекеттік қызметтің кіші түрлерін 
одан әрі ұлғайту; 

- жүргізуші куәліктерін алу кезінде электрондық хабарлама беру жөніндегі 
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талаптарды алып тастау; 
- сондай-ақ электрондық үкімет порталында жүргізуші куәліктерін беру 

бойынша мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін қысқарту қысқарту мәселелері 
қарастырылуда. 
 

11. ХАЛЫҚТЫҢ ЦИФРЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 
қаулысымен бекітілген мемлекеттік бағдарламаның 88-тармағын орындау үшін 2018 
жылы мемлекеттік корпорация азаматтарды цифрлық сауаттылықты арттыру 
бойынша оқыту үшін "электрондық үкімет және электрондық мемлекеттік қызметтер" 
оқу бағдарламасын әзірледі. 

2018 жылы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде ЖАО 3 мыңнан астам тренері 
оқытылды, олар халықты 686 189 адам (2018 жылға жоспар 500 000 адам) оқыды. 

«Халық үшін базалық цифрлық дағдыларға оқыту курстарын өткізу, кадрларды 
қайта даярлау» жобасының егжей-тегжейлі жол картасына сәйкес 2019 жылдың 
қаңтар айынан наурыз айына дейін Мемлекеттік корпорацияның жаңалықтары 
бойынша оқу бағдарламасын өзектендіру жүргізілді. 

Мемлекеттік корпорацияның филиалдары оқу үшін жауапты жұмыс тобын 
құрды, олар кестеге сәйкес ҚР бойынша ЖАО-ның 2 мыңнан астам жаттықтырушысын 
оқытты, олар 532 021 азаматты (2019 жылға арналған жоспар 462 846 адамды) 
оқытты. 

 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ОРТАЛЫҒЫ 
 
2018 жылы Облыс орталықтары мен Республикалық маңызы бар қалаларда 

цифрлық қызметтер орталықтары (бұдан әрі – ЦҚО) іске қосылды. Мұндай ЦҚО-ның 
ерекшелігі халықты оқыту кластарының болуы болып табылады, сағаттық кестеге 
сәйкес тақырыптық сабақтармен, олардың қорытындысы бойынша азаматтарға 
электрондық сертификаттар беріледі. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы бойынша 21 ЦҚО жұмыс істейді. 
ҚР МҚІСҚА және ЖАО аумақтық департаменттерімен бірлесіп көшпелі оқыту іс-

шараларының желілік кестесі әзірленді, оның қорытындысы бойынша электрондық 
сертификаттар беріледі. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік корпорация 1 897 075 
электрондық сертификат берді, «электрондық үкімет» порталын пайдалану 
дағдыларына оқыту курсынан өткенін растайтын оның 30% ЦҚО оқыту 
сыныптарында. 

 
ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ СЕКТОРЫ (CONNECTION POINT). 
 
2013 жылдан бастап мемлекеттік қызметтерді дербес алу және электрондық 

үкімет порталы арқылы консультациялар алу үшін Мемлекеттік корпорацияның фронт-
офистерінде өзіне-өзі қызмет көрсету секторлары («Connection point») жұмыс істей 
бастады. 

Өзіне – өзі қызмет көрсету секторы-бұл Электрондық үкімет порталына қол 
жеткізе алатын мамандандырылған тармақ, оның мақсаты көрсетілетін қызметті 
алушыларға электрондық мемлекеттік қызметтерді дербес алу, ҚР Ұлттық 
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куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерін алуға өтініш беру, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметті алушыларға egov порталында жұмыс істеу дағдыларына кеңес 
беру және үйрету. Бұл тармақ жеке куәліктен ақпаратты оқуға арналған 
компьютерлермен, принтерлермен, картридждермен жабдықталған. Еgov порталында 
электронды-цифрлық қолтаңбасы бар пайдаланушылар 511 мемлекеттік қызметтерді 
жалпы кезекті күтпей-ақ ала алады. 

2019 жылы өзіне – өзі қызмет көрсету секторы арқылы өз бетінше алынған 
мемлекеттік қызметтер саны: 16 808 331құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 
4 679 003 бірлікке артық (2018 жылы– 12 129 328). 

Мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта ұсыну сервисін қамтамасыз 
етумақсатында фронт-офистерде312 қоғамдық қол жеткізу пункті (ҚҚЖ) жұмыс істейді. 
2019 жылы ҚҚЖ арқылы4 818 726 ақпараттық анықтама берілді, бұл 2018 жылмен 
салыстырғанда 2 726 965 бірлікке аз. 

 
12.  МОБИЛЬДІ ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМДЕРІ (МОБИЛЬДІ ХҚКО) 

 
Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде мемлекеттік қызметтерді алу 

мақсатында 2012 жылдан бастап Мобильді ХҚКО (ХКО) жұмыс істей бастады. МЦОН 
автомобильдері орнатылған қажетті арнайы жабдықтармен: GPS навигаторларымен, 
ноутбукпен, қол қоюға арналған планшетпен жабдықталған. 

Республикалық маңызы бар қалаларды қоспағанда, еліміздің 14 өңірінде 69 
бірлік автокөлік жүруді жүзеге асырады. 

Тоқсан сайын мобильді ХҚКО шығу кестесі Мемлекеттік корпорацияның ресми 
интернет-ресурсында жарияланады. Мемлекеттік қызмет көрсету процесін бақылау 
мақсатында GPS-мониторинг арқылы онлайн режимінде ХҚКО автомашиналарының 
жүріп-тұруына бақылау жүргізіледі. 

Мобильді ХҚКО жұмысыныі регламенті шеңберінде 1 832 елді мекенге шығу 
жүзеге асырылады, олардың халқы – 1 318 615 адамды құрайды.  

2019 жылы 8 997 шығу жүзеге асырылды және 328 916 қызмет көрсетілді (2018 
жылы – 8 832 шығу, 338 238 қызмет көрсетілді). 

Мемлекеттік қызметтерді алу кезінде Мобильді ХҚКО қызметкерлері мобильді 
азаматтар базасында шалғайдағы ауылдық елді мекендердің тұрғындарын тіркеуді 
жүзеге асырады, сондай-ақ электрондық үкімет порталы арқылы азаматтардың 
мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігі туралы оқытуды жүргізеді.  

 
13. ЕРЕКШЕ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР АДАМДАРҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ 
 

Мемлекеттік корпорация ерекше қажеттіліктері бар адамдарға мемлекеттік 
қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз етуге ерекше назар аударады. 

2013 жылдан бастап «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ 1414 Бірыңғай 
байланыс орталығымен жасалған өзара іс-қимыл регламенті шеңберінде мемлекеттік 
корпорацияның фронт-офистерінің қызметкерлері осы санаттағы адамдардың 
тұрғылықты жеріне баруын жүзеге асырады. 

Организм фунцияларының тіршілік әрекеті тұрақты шектеулі адамдарға 
(мүгедектер мен мүгедек балалар, ҰОС қатысушылары) бару жүзеге асырылады. 
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2018 жылдың маусымынан бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін 72 
сағаттан 56 сағатқа қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізілді. 

2019 жылы 31 295 шығу жүзеге асырылды және 37 591 мемлекеттік қызмет 
көрсетілді (2018 жылы – 29 335 шығу жүзеге асырылды және 37 397 мемлекеттік 
қызмет көрсетілді). 

 
14.  ХАЛЫҚТЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫНА ҚАНАҒАТТАНУ 

ДЕҢГЕЙІ (ӘЛЕУМЕТТІК САУАЛНАМА НӘТИЖЕЛЕРІ) 
 

Мемлекеттік қызметтерді сатып алу Шарты шеңберінде Жеткізуші ЖШС 
«NewGroup.kz» 2019 жылы Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің сапасына халықтың қанағаттану деңгейін зерттеу нәтижелері 
ұсынылды. 
Халықтың мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттануының орташа балы 2019 
жылы 87.2% құрады. 

Өңірлер бөлінісіндегі ақпарат 

 

 

 
2019 жылы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қанағаттану 

деңгейін зерттеу бойынша негізгі өлшемдер келесі болып табылады 

1. Бірінші блок -  «Жалпы сұрақтар», онда респондент ұсынылған 
сауалнамамен танысады. Жалпы сұрақтарға жауап береді. 
«Сіз қызметті қай формата алдыңыз?» сұрағына 68,7 респондент мемлекеттік 
қызметтерді қағаз түрінде алғандығын, 31,3% сұралғандардың Мемлекеттік 
қызметтерді алу кезінде электрондық үкімет порталын пайдаланғанын атап өтті. 
"Электрондық мемлекеттік қызметтерді алу үшін Мобильдік азаматтар базасы мен 
telegrambot қосымшаларының мобильді нұсқасы бар ма? сұрағына сұралған 
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респонденттердің 1,9% - ы оң жауап берді, ал 98,1% - ы мемлекеттік қызметті алу үшін 
қосымша мобильді қосымшалардың бар екендігі туралы түсінік жоқ. 

2. Екінші блок - «Инфрақұрылым», ХҚКО-ны жаңғырту кезінде мүмкіндігі 
шектеулі адамдардың мемлекеттік қызметтерді алуы үшін қажетті жағдайлар жасауға 
ерекше назар аударылды, олар үшін әрбір ХҚКО-да құжаттарды қабылдау үшін жеке 
жұмыс орындары бөлінді, пандустар мен шақыру батырмалары орнатылды. Мемлекет 
басшысының халыққа, оның ішінде шалғай елді мекендердің тұрғындарына 
мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша қойған міндеттерін 
орындау шеңберінде барлық облыстарда пилоттық режимде мобильдік ХҚКО іске 
қосылды, ал 2012 жылы қосымша ұқсас ХҚКО жұмысы ұйымдастырылды. Халыққа 
қызмет көрсету орталықтары жұмысының жаңа форматтарына көшу халыққа 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік берді. Осылайша, 
Инфрақұрылымблогыбойыншаазаматтардыңқанағаттануыныңорташакөрсеткіші 
89,8% құрады. 

3. Үшінші блок - «Мерзімдер, күту». ХҚКО қызметкерлерінің сапалы 
жұмысы мен құзыреттілігі көрсеткіштерінің бірі халыққа қызмет көрсету жылдамдығы 
мен күту мерзімі болып табылады. Сонымен, осы сұрақтардың азаматтар арасында 
қанағаттанушылық деңгейі зерттеу көрсеткендей, 82,1% құрады. 

4. Төртінші  блок - «Мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігі». 
Мемлекеттік қызметтердің қолжетімділік мәселесі осы әлеуметтік зерттеуді бағалауда 
өте маңызды. Осы сұрақтар блогында мынадай мәселелер тұрды: қызмет көрсету 
тәртібі мен рәсімдерін түсіндіретін ақпараттың айқындығы мен сапасы, қызметті екі 
тілде алуға қолжетімділік, қызметті тұрғылықты жері бойынша алу мүмкіндігі, мүмкіндігі 
шектеулі адамдар үшін жағдай жасау, Брайль тілі (стендтерде), зағиптарға арналған 
нұсқа (Сайтта) және басқа да көптеген сұрақтар. Осы мәселелер бойынша 
азаматтардың қанағаттануының орташа көрсеткіші 88,3% құрады. 

5. Бесінші блок – «Қызмет көрсету құзыреттілігі». Мемлекет жылдан 
жылға халыққа қызмет көрсетудің түрлі жүйелеріндегі білім деңгейін арттыруға ықпал 
етеді. Алайда, бұл мәселе бүгінгі күні өзекті болып отыр. Осылайша, қызмет көрсету 
құзыреттілігіне қанағаттану деңгейі 86,9% құрады. 

6. Алтыншы блок – «Сыбайласжемқорлық тәуекелдері». Бұдан бұрын 
жүргізілген зерттеуге сәйкес ХҚКО-да сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша 
тиісті құрылымдардың жүргізген жұмысы жоғары нәтиже көрсетті. Азаматтардың 
сұрауының нәтижесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің анықталмағанын 
көрсетті. Яғни, азаматтардың 100% осы мәселеге қанағаттанған. Бұл бағытта жұмыс 
векторының дұрыс таңдалғанын білдіреді. 

7. Жетінші блок – «Шағымдану процесі». Азаматтардың қанағаттануы 
85,9% құрады. 

8. Сегізінші блок – «Қызметтерді электрондық түрде алу»,– 
«Электрондық түрде қызметтерді алу, техникалық жабдықтау». Соңғы он жылдықта 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет көрсету саласында түбегейлі 
өзгерістер болды. Маңызды Нормативтік-құқықтық актілер қабылданды, Мемлекеттік 
қызметтер тізілімі қалыптастырылды және оларды ұсыну рәсімдері 
оңтайландырылды, электрондық үкімет енгізілді, көптеген қызметтер электрондық 
форматқа ауыстырылды, Халыққа қызмет көрсету орталықтары құрылды, Мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасына нақты талап тарбелгіленді және т.б. осылайша 
азаматтардың осы мәселелер бойынша қанағаттану деңгейі 84,9% - ды құрады. 
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9. Тоғызыншы блок – «Мамандырылған ХҚКО». Соңғы он жылдықта 
автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру бойынша Мамандандырылған 
Халыққа қызмет көрсету орталықтары (арнайы ХҚКО) ашылды. Бүгінгі күні Қазақстан 
Республикасы бойынша мамандандырылған ХҚКО әрбір өңірде ашылған және жұмыс 
істейді. Зерттеуге сәйкес азаматтардың қанағаттану деңгейі 80,5% құрады. 

10. Оныншы блок – «Миграциондық ХҚКО». Азаматтардың түрлі 
мемлекеттік қызметтерді алу құқығын қамтамасыз ету үшін әлемде көрсеткіш болып 
табылатын «Service Canada» қызметі азаматтарды шартты түрде келесі санаттарға 
бөледі: отбасылар, жастар, жұмыс істейтіндер, қарт адамдар, тұрғылықты тұрғындар, 
денсаулығы әр түрлі ауытқулары бар азаматтар мен мигранттар. Мұндай сегменттеуді 
пайдалану азамат «Service Canada» қызметіне жүгінген кезде оны алуға болатын 
барлық мемлекеттік қызметтер мен бағдарламалар туралы хабардар етуге мүмкіндік 
береді. Осыған ұқсас жүйе Қазақстанның ХҚКО-сы да құрылды. Осылайша, көші-қон 
ХҚКО азаматтардың қанағаттану деңгейі 86,4% - ды құрады. 

11. Он бірінші блок – «Цифрлық ХҚКО». ХҚКО-ны трансформациялау 
кезеңдерінің бірі бүгінгі күні цифрлық ХҚКО құру болып табылады. Бұл орталықтар 
жұмысты оңтайландыру және жеңілдету және біздің еліміздің азаматтарының 
мемлекеттік қызметтерді дербес алуы үшін құрылған. Барлық қажет әлеуетті 
көрсетілетін қызметті алушының, бұл болуы ЭЦҚ тіркеу және байланыс телефон 
нөмірін M-Gov. Осы сұрақтар блогы бойынша азаматтардың қанағаттануы 87,5% 
құрады. 

Осылайша, соңғы жылдардың қорытындысы бойынша ХҚКО қызметімен 

азаматтардың қанағаттану деңгейі: 

- 2015 жылы – 84%; 

- 2016 жылы-85,2%; 

- 2017 жылы-85,4%; 

- 2018 жылы-85,7%; 

- 2019 жылы -87,2%. 

15. ПИЛОТТЫҚ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫҚ 
СЕРВИСТЕР 

 
Пилоттық жобалар: 

-  Мемлекеттік корпорацияның Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларындағы 
Филиалдары бойынша пәтерлерге, жатақханалардағы бөлмелерге, гараждарға 
және саяжайларға электрондық техникалық паспорт беру (9 мыңға жуық 
электрондық техникалық паспорттар дайындалды және берілді) 

- Мамандандырылған ХҚКО-дан тыс құжаттарды қабылдау және жүргізуші 
куәліктерін беру (ХҚКО ЫАЖ арқылы – 297 291, ЭҮП арқылы – 153 246 берілді) 

- Биометриялық деректер бойынша азаматтарды сәйкестендіру (17 842 адам 
тіркелді) 

- Telegram-Bot, МАГОВ, eGovmobile-де электрондық қызметтерді алу (тіркелген 3 
473 056 пайдаланушы) 

- Дайын құжаттарды талап ету орны бойынша " Қазпошта "АҚ арқылы жеткізу» 
(39 843 құжат ресімделді, 38 936 құжат жеткізілді) 

- 17 көші-қон қызметі орталығы (219 602 мемлекеттік қызмет көрсетілген) 
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- ХҚКО ЫАЖ әлеуметтік мәртебесін түзету қызметі (2018 жылы 345 125 берілді, 
2019 жылы 2 232 704 әлеуметтік мәртебе өзектендірілді) 

- Сервисі Сурдо онлайн (мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 1004 қызмет көрсетілді) 
- ХҚКО қызметкерлерімен халықты тіркеу және тіркеу орнынан шығару (57 752 

адам тіркелді) 
 

16. БІРЫҢҒАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК КАДАСТРЫН ҚҰРУ 
 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру іс-шаралары 

жоспарының 32-тармағында «Ақпараттық жүйелерді (МЖК ААЖ, ЖМТ МДҚ) 
шоғырландыру жолымен Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры 
ақпараттық жүйесін құру және енгізуді» (бұдан әрі - Жоба, БМЖМК АЖ) іске асыру 
мерзімі - 2018 жыл мен 2021 жыл аралығы кезеңі. Жобаны қаржыландыру 
мемлекеттік корпорацияның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік корпорация Жоба бойынша жауапты орындаушы болып 
белгіленген. Жоба бойынша бірлесіп орындаушылар болып Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасының Ауыл 
шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, «Зерде» ҰАХ» АҚ және» 
Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ айқындалған. 

Орындалған жұмыстардың ағымдағы мәртебелері: 
2018 жылы 6 модуль/кіші жүйе әзірленді: 
1. «Кадастрлық құжат айналымы»; 
2. «Жер-кадастрлық жұмыстар және жылжымайтын мүлік объектілерін 

техникалық зерттеу»; 
3. «Мекенжай жүйесі»; 
4. «Әкімшілендіру»; 
5. «Ақпараттық-анықтамалық ақпарат»; 
6. «Интеграциялық модуль». 
2019 жылы 8 модульге/кіші жүйеге тестілеу және қабылдау жүргізілді: 
1. «Құқықтарды (ауыртпалықтарды), заңдық талаптарды тіркеу»; 
2. «Блокчейн»; 
3. «Сапаны басқару», чат бот; 
4. «Жария кадастрлық карта»; 
5. «Картографиялық модуль»; 
6. «Кадастрлық іс»; 
7. «Электрондық істер мұрағаты»; 
8. «Талдау және есептілік 1-кезең». 
ЖМТ МДБ және МЖК ААЖ деректерінің қозғалысы жүргізілді. 
БМЖМК АЖ әзірлеушілері әзірлеудің 1 кезеңінің іске асырылған 

функционалының жұмысы бойынша мамандарды оқыту жүргізді. 
2020 жылы 4 модуль/ кіші жүйе әзірлеу жоспарлануда: 
1. «Жылжымалы мүлік тізілімі»; 
2. «Жылжымайтын мүлікті бағалау»; 
3. «Мобильдік қосымша» (соның ішінде далалық журналдарды жүргізу – ішкі 

пайдалану және коммерциялық қызметтерді ұсыну үшін – кадастрлық деректерге 
онлайн мобильлді қол жеткізу); 

4. «Талдама және есептілік» кіші жүйесі 2 кезең. 
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17. МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС БОЙЫНША ЖЕР-КАДАСТРЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ 

ОРЫНДАУ 

 
Мемлекеттік корпорацияның қарауында "Қазақстан Республикасының 

агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 
бойынша 259 «Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру» 
бағдарламасының 100 "Мемлекеттік жер кадастрының мәліметтерін қалыптастыру" 
кіші бағдарламасы шеңберінде орындалатын жер-кадастрлық жұмыстарды 
сүйемелдеу және орындау міндеті бар.   

Мемлекеттік корпорация Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетімен сомасы 7 млрд.017 млн. 053 
мың теңгеге мемлекеттік тапсырманы орындауға 2019 жылғы 28 қаңтарда № 6 шартты 
жасасқан, өткен жылмен салыстырғанда жұмыс көлемі шамамен  1 млрд. теңгеге 
артты. 

Орталық аппарат пен филиалдардың жұмыскерлері арасынан құрылған 
жиынтық комиссия жер-кадастрлық жұмыстарды қабылдауды үш кезеңде жүргізген: (I 
кезең - сомасы 1 млрд.266 млн. 926 мың теңгеге; II кезең – сомасы 3 млрд. 200 млн. 
361 мың теңгеге, III кезең кезең 2 млрд. 549 млн. 767 мың теңгеге). 
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2018, 2019 жылдары 259 «Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру» 

бюджеттік бағдарламасының 100 «Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін 

қалыптастыру» кіші бағдарламасы аясында Мемлекеттік корпорацияның 

филиалдырымен орындалған жұмыстар  

№ 

т/т 
Жұмыстарырдың атаулары  

2018 жыл бойынша 

балығы   

2019 жыл бойынша 

балығы   

көлемі  

ҚҚС-ның 

құны, мың 

теңге  

көлемі  

ҚҚС-ның 

құны, мың 

теңге  

1. Топырақ зерттеулері 7000,0 2325330,0 7100,0 2500052,0 

2.  Геоботаникалық зерттеулері 7300,0 668607,0 7300,0 708684,0 

3. Жерді мемлекеттік есепке алу 272490,2 25954,0 272490,0 25954,0 

4. 

Ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлердің 

топырақ бонитетін айқындау 

4081,2 1578217,0 5500,0 2254450,0 

5. Шаруа қожалықтарын паспорттау 6000,0 168600,0 4600,0 137080,0 

6. 
Паспорт жасау мақсаттары үшін 

топырақ материалдарын жаңарту 
200,0 66438,0 200,0 70424,0 

7. 
Паспорт жасау үшін топырақ 

бонитетін айқындау 
250,0 96675,0 200,0 81980,0 

8. Жер мониторингін жүргізу 9350,0 86020,0 8746,6 84842,0 

9 
Электрондық түрде топырақ 

карталарын жасау 
7000,0 168140,0 7100,0 181050,0 

10 

Электрондық түрде 

геоботаникалық карталарын 

жасау 

7300,0 53947,0 7300,0 57159,0 

  
Іздестіру жұмыстары  

бойынша барлығы: 
  5237928,0   6101675,0 

                                                    МЖК ААЖ желісі бойынша     

1. 

Есептік кварталдардың 

электрондық жер-кадастрлық 

карталарын құру 

150,0 423372,0 150,0 448770,0 

2. 
МЖК ААЖ деректер базасын 

өзектілендіру 
140000,0 54936,0 140000,0 58226,0 

3. 
Мемлекеттік жер кадастры 

мәліметтерін беру  
495000,0 344025,0 460000,0 338882,0 
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4 

МЖК ААЖ "Мұрағат" кіші жүйесін 

пайдалана отырып, жер-

кадастрлық істерді сканерлеу 

136000,0 71332,0 125000,0 69500,0 

  ААЖ бойынша барлығы:    893665,0   915378,0 

 
18. ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ТІРКЕУ  
 
Есепті жылда жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу саласында 

Мемлекеттік корпорацияның филиалдары сомасы 3.6 млрд теңгені құрайтын 2,1 млн. 
мемлекеттік қызмет көрсетті, 2018 жылда – 1,9 млн. қызмет көрсетілген. 

Филиалдар бөлінісінде 2019 жылы жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
тіркеу саласында қызметтер көрсету: 

 

 
 
Фронт-кеңселер арқылы өтінім саны, барлығы - 1 429 438. Электрондық түрде 

тіркелген құқықтар саны-699 67. 
Құқықтық кадастрдан – 70 333 (жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар 

(ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтамалар, 
жылжымайтын мүліктің жоқ (бар) екендігі туралы анықтамалар, тіркеу істерінен 
құжаттардың көшірмелері) ақпараттық қызмет көрсетілді. 
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19. ӘЛЕУМЕТТІК САЛА БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
 

Мемлекеттік корпорация әлеуметтік салада мемлекеттік қызметтер көрсету үшін 
төлемдердің 44 түрі бойынша құжаттарды қабылдайды (39 төлем республикалық 
бюджеттен, 5 төлем «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-нан). 

Өтініштер мен қажетті құжаттар Мемлекеттік корпорацияның фронт-офистерінде 
қабылданады. 

Композиттік қызмет көрсету аясында Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон 
комитетінің медициналық-әлеуметтік сараптама бөлімдеріне, жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімдеріне өтініш беруге болады. Электрондық үкімет 
порталында электрондық өтініш беру қарастырылған. 
        Есептік жылда барлығы 1,49 млн. (1 492 437) мемлекеттік қызметтер көрсетілген. 
(2018 жылы - 1 554 130) 

2019 жылы Мемлекет басшысының бастамаларын іске асыру аясында 2020 
жылғы 1 қаңтардан бастап 6,02 млн. әлеуметтік төлемдер мөлшері арттырылды, оның 
ішінде: 

- Зейнетақы, базалық зейнетақы төлемі - 4,4 млн. (7%-ға); 
- Жәрдемақы - 1,6 млн. (5%-ға); 
- «МӘСҚ» төлемдер - 0,2 млн. (5%-ға). 

 
Қызметті проактивті көрсету: 

 бала тууына және бала күтіміне байланысты – 32,2 мың төлем; 

 мемлекеттік кепілдік – 58,9 мың төлем; 
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  «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған немесе бұрын 
«Батыр Ана» атағын алған, I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 
марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау – 52 төлем; 

 Зейнеткерлік жасқа толуына байланысты Мемлекеттік корпорация 
қызметкерлеріне (зейнетақы, базалық зейнетақы төлемі және БЖЗҚ-нан төлемдер) 
пилоттық режимде – 61 төлем; 

Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына 
Жолдауында айтылған тапсырманы іске асыру аясында көп балалы отбасыларға жаңа 
мемлекеттік қызметті алуға өтініштер қабылдау жұмысы ұйымдастырылды. 

Сондай – ақ Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Н. Ә. 
Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы "Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауында 
айтылған еңбек өтілі мен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін 
әлеуметтік төлемдер мөлшерлерінің арасындағы өзара байланысты күшейтуге 
қатысты тапсырмасын орындау үшін 2020 жылғы 01 қаңтардан бастап еңбек ету 
қабілетінен айырылған, асыраушысынан айырылған және жұмысынан айырылған 
жағдайда әлеуметтік төлемдерді қайта есептеу жүргізілді. 
     Тең көзқарасты қамтамасыз ету үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік 
төлемдер алатын адамдарға төлемдерді тағайындаудың жаңа параметрлерін тарату 
қарастырылған. 131,7 мың адамның төлемдері арттырылды, соның ішінде: 

- 74346 еңбек ету қабілетінен айырылу жағдайына байланысты әлеуметтiк төлем 
алушылар; 

- 44778 асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты әлеуметтiк төлем 
алушылар; 

- 12549 жұмысынан айырылу жағдайына байланысты әлеуметтiк төлем алушылар. 
Орташа алғанда, аталған әлеуметтік төлемдердің мөлшері 30% -дан аспайды. 

 
                     Көрсетілген қызметтер бойынша дереккөз кесініндегі ақпарат 
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Барлық қажетті құжаттармен өтініш бергеннен кейін Мемлекеттік корпорацияның 
бэк-офистері электрондық іс макеттерін (ЭІМ) қалыптастыруды жүзеге асырады. ЭШМ 
уәкілетті органның бекітуі үшін жүзеге асырылған есепті, электрондық шешім жобасын, 
қабылданған құжаттарды (сканерленген және электрондық нұсқаларды) және уәкілетті 
орган үшін қажетті басқа да деректерді қамтиды. Қалыптастырылған ЭІМ тағайындау 
туралы немесе тағайындаудан бас тарту туралы шешім қабылдау үшін уәкілетті 
органға (МЕӘҚК, МӘСҚ, БЖЗҚ) жіберіледі. 

 
ТӨЛЕМ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

Төлем түрлері 2018ж. 2019ж. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ 

 

Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау 

104 269 97 283 

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау 116 889 106 620 

БЖЗҚ-нан зейнетақы төлемдері - 101 603 

Мүгедектігіне, асыраушысынан айрылуына байланысты 

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындау 

62 173 62 051 

Мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау 86 703 

Арнайы мемлекеттік жәрдемақы тағайындау 22 197 13 455 

мүгедек баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, 

бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқоршыға) 

мемлекеттік жәрдемақы тағайындау 

12 068 12 560 

Бала тууына және бала күтіміне жәрдемақы тағайындау 403 624 397 448 

1- топтағы мүгедектің күтіміне жәрдемақы тағайындау - 2 129 

1 217 234
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Жерлеуге біржолғы төленетін төлемді тағайындау 91 076 89 042 

Жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына келтірілген 

зиянды өтеу жөніндегі төлемдерді капиталдандыру кезеңі 

аяқталғаннан кейін банкроттық салдарынан таратылған 

заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 

азаматтарына ай сайынғы төлемдер түріндегі әлеуметтік 

көмекті тағайындау 

66 55 

Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген 

міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 

жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі 

194 078 62 280 

 «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен 

марапатталған немесе бұрын «Батыр Ана» атағын алған, 

I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 

марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік 

жәрдемақы тағайындау 

5 756 6 812 

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтарға 

ұшыраған азаматтарды тіркеу, бір жолғы мемлекеттік 

ақшалай өтемақы төлеу, куәліктер беру 

7 289 4 215 

Барлығы: 1 032 757 956 256 

  «МӘСҚ» АҚ 

 
Әлеуметтік қауіп-қатер жағдайлары үшін әлеуметтік 
төлемдер: асыраушысынан айырылу жағдайына 
арналған әлеуметтiк төлем, еңбекке қабілеттіліктен 
айырылу жағдайына арналған әлеуметтiк төлем, 
жұмысынан айырылу жағдайына арналған әлеуметтiк 
төлем, жүктiлiкке және босануға, жаңа туған баланы 
(балаларды) асырап алуға байланысты кірісінен айырылу 
жағдайларына арналған әлеуметтiк төлем, бала бiр 
жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты кірісінен 
айырылу жағдайына арналған әлеуметтiк төлем 
 

521 373 536 181 

 
Уәкілетті орган (УО) тиісті шешім қабылдағаннан кейін, бекітілген ЭІҮ ОДБ 

бағдарламасына (Орталықтандырылған деректер базасы) төлемге жіберіледі. Ол үшін 
алушының деректемелері енгізіледі (IBAN - төлемдерді қабылдауға арналған 20 
сандық шот). Төлемдер ай сайын ағымдағы айға сәйкес төленеді. 

 
 

ТӨЛЕМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САНЫ 
 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ 

 2018 ж. 2019 ж. 
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Төлем түрлері Төлем 
алушылардың 

саны 

 
Сомасы 

(млрд.тг.) 
 

 
Төлем 

алушылардың 
саны 

 
Сомасы 

(млрд.тг.) 
 

Зейнетақы, базалық 
зейнетақы төлемі 

4 365 554 1 963,1 4 426 746 2 254,2 

Мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақы 

685 976 316,0 691 232 334,0 

Арнаулы мемлекеттік 
жәрдемақы 

557 585 55,2 529 039 54,7 

Мемлекеттік арнайы 
жәрдемақы (№1 тізім, №2 
тізім) 

12 531 3,7 10 074 3,2 

Зейнеткерлерді және 
мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақы алушыларды 
жерлеуге жәрдемақы 

92 351 4,2 93 130 4,5 

Бала тууына байланысты бір 
реттік жәрдемақы және бір 
жасқа толғанға дейін бала 
күтіміне төленетін 
жәрдемақы 
 

532 509 70,5 547 886 78,5 

мүгедек баланы тәрбиелеп 
отырған анаға немесе әкеге, 
бала асырап алушыға, 
қорғаншыға (қамқоршыға) 
тағайындалған және 
төленген мемлекеттік 
жәрдемақы  

84 858 29,5 89 248 

 

38,1 

Инфляцияның деңгейін 
ескере отырып, нақты 
енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті 
кәсіптік зейнетақы 
жарналарының сомасы мен 
зейнетақы жинақтарының 
сомасы арасындағы төленген 
айырма төлемі 

188 423 11,3 66 528 4,4 

Жұмыскерлердің өмірі мен 
денсаулығына келтірілген 
зиянды өтеу жөніндегі 
төлемдерді капиталдандыру 
кезеңі аяқталғаннан кейін 
банкроттық салдарынан 
таратылған заңды 
тұлғалардың Қазақстан 

808 0,6 810 0,6 
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Республикасының 
азаматтарына ай сайынғы 
төлемдер түріндегі ай сайын 
төленген  әлеуметтік көмек 

Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорынан бала бір 
жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты 
табысынан айырылған 
жағдайда төленетін 
әлеуметтiк төлемдерді 
алушыларға міндетті 
зейнетақы жарналарын 
субсидиялау (Бюджеттік 
субсидиялар) 

78 606 4,4 87 820 5,0 

Семей ядролық сынақ 
полигонында ядролық 
сынақтарға ұшыраған 
азаматтарға бір жолғы 
мемлекеттік ақшалай 
өтемақы  

7 282 0,2 4 458 0,1 

Көп балалы аналарға ай 
сайынғы мемлекеттік 
жәрдемақы 

235 959 43,8 234 605 45,7 

Бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедектердің күтіміне 
жәрдемақы 

12 847 2,1 14 266 6,1 

Қуғын-сүргінге 
ұшырағандарға бір жолғы 
мемлекеттік ақшалай 
өтемақы 

3 0,0005 1 0,0004 

Барлығы: 6 855 292 2 505,0 6 795 843 2 829,0 

  «МӘСҚ» АҚ 

                                                                    2018 ж. 2019 ж. 

 
Төлем түрлері 

Төлем 
алушылардың 

саны 

Сомасы 
(млрд.тг.) 

 

 
Төлем 

алушылардың 
саны 

 
Сомасы 

(млрд.тг.) 
 

Асыраушысынан айырылған, 
еңбек ету қабілетінен 
айырылған, жұмысынан 
айырылған, жүктілігі мен 
босануына және бала 1 жасқа 
толғанға дейін оның күтіміне 
байланысты төленетін 
әлеуметтік төлемдер 

811 223 172,2 827 004 176,2 
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2018 жылдан бастап мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде (қабылданған 

құжаттар мен жүзеге асырылған есеп бойынша бақылау мен мониторинг) және/немесе 
әлеуметтік төлемдер тағайындалғаннан кейін (жүзеге асырылған сұрау салулар 
бойынша) Мемлекеттік корпорацияның Орталық аппараты қашықтықтан мониторингті 
жүзеге асырады. 

2019 жылы қашықтықтан бақылау 99,2% қамтыды (525,8 млн.теңге артық 
төлемдер анықталды). 

2019 жылғы 12 айда қаржылық ағындардың жалпы көлемі 4 424,4 млрд. теңгені 
құрады (2018 ж. - 3,898,8 млрд. теңге). 
 

20. АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 407 
қаулысымен бекітілген ақпараттандыру объектілерін қорғау жөніндегі 
«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (24.11.2015 № 418-V), 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысымен 
бекітілген ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды, сондай-ақ бекітілген Ішкі 
ақпараттық қауіпсіздік саясатын басшылыққа ала отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның ақпараттық қауіпсіздік қызметі құқықтық, ұйымдастырушылық және 
техникалық іс-шаралар кешенін іске асыру жөніндегі міндеттерді орындайды.   

 Ақпараттық қауіпсіздік қызметінің құқықтық, ұйымдастырушылық техникалық 
іс-шараларды жүргізуі: 

- ақпараттандыру объектілерінің сақталуын, заңсыз және (немесе) қасақана 
қол жетімділіктің және (немесе) оларға әсер етудің алдын алуды; 

- Мемлекеттік корпорацияда ақпараттық қауіпсіздік қатерінің алдын алуға және 
анықтауға бағытталған шаралар кешенін; 

-ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерін, 
дербес деректерді қамтитын ақпараттық ресурстарды қорғау шеңберінде ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстың ұйымдастырылуы мен жай-күйін 
тексеруді («Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес); 

- таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу тәртібінің сақталуын 
бақылауды (ҚР Үкіметінің 31.12.2015 ж. № 1196 қаулысы); 

- инциденттер бойынша қызметтік тексеру жүргізуді; 
- Қазақстан Республикасының құқықтық алаңында ақпараттық қауіпсіздік 

қатерлерінің алдын алу шеңберіндегі профилактиканы қамтамасыз етуге бағытталған. 
 
21. АҚПАРАТТЫҚ-ИМИДЖДІК ЖҰМЫС 

 
Әлеуметтік желілер: 
2019 жылы әлеуметтік желілерге көп көңіл бөлінді. Осылайша, Мемлекеттік 

корпорацияның ресми аккаунттарына жазылушылар саны 32% артты. Нақты айтқанда, 
жазылушылар саны бойынша көрсеткіш 80 мыңнан 117 мыңға дейін өсті. 

Әлеуметтік желілерде жазылушыларды мемлекеттік қызметтерді онлайн алуға 
ынталандыратын конкурстар өткізілді. Бір жыл ішінде 5 үлкен конкурс: «Көлікті онлайн 
сатып ал да, шина ұтып ал!», «Анаға цифрлық жәрдем», «Цифрлық сәби», 
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«Мемлекеттік корпорациямен бірге цифрлық болашаққа», «Кішкентай таланттар» 
және 4 шағын экспресс-конкурс өткізілді. 

Мемлекеттік қызметтерді алудың қарапайым әрі оңай жолдарын кеңінен 
насихаттау мақсатында «Vteme», «Oqy&Toqy» тақырыптық айдарлары, сонымен 
қатар «Қысқа-нұсқа» айдары іске қосылды. Бұл айдарлар бұқаралық ақпарат 
құралдарында үлкен танымалдылыққа ие болды және әлеуметтік желі пабликтерінде 
көпшілікке таратылды. 

2019 жылы инфлюенсерлермен жұмыс күшейтілді – әлеуметтік желілерде 100-
ден астам түсіндірме жазбалар орналастырылды. Мемлекеттік қызметтерді онлайн 
алу туралы пікірін білдіруге эстрада мен спорт жұлдыздары, халық пікіріне әсер ете 
алатын тұлғалар, блогерлер және қоғам белсенділері тартылды. 

Азаматтардың бейне және мәтін түріндегі пікірлері белсенді түрде таратылды 
– Мемлекеттік корпорацияның әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарында 
#өзіңненбаста #менсияқтыжаса хэштегтерімен 120-дан астам пост орналастырылды. 

Бейнемазмұн: 
Жеке түсірілген бейненұсқаулар, лайфхактар мен вайндармен қоса бұрын 

түсірілген материалдар да қолданылуда. Осылайша, бұрынғы бейнематериалдар 
қайта жарияланып, eGovFiles сериалы аясында біріктіріліп берілді, ондағы әр серия 
мемлекеттік қызметтер туралы баяндайды. Айдар іске қосылғалы бері 37 эпизод 
жарияланды. 

Сонымен бірге, 2019 жылы бейнепікірлерді ескергенде, әлеуметтік желілерде 
310 бейнематериал орналастырылды: Facebook-те 149, Инстаграмда 161. 

PR: 
2019 жылы республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы жарияланымдар саны 28%-ға өсті: алдыңғы жылы 11 мыңға жуық 
болса, кейінгі жылы 14 мыңға дейін жетті. 

Мемлекеттік корпорацияның бірінші басшыларының сұхбатын шығаруға 
басымдық берілді. Осылайша, Мемлекеттік корпорация басшылығының қатысуымен 
шыққан сұхбат саны 76% артты, яғни 243-тен 10мыңға дейін өсті.  

Мемлекеттік корпорация басшылығының қатысуымен өткен брифингтер саны 
да өсті, өсім 47% құрады: 2018 жылы 18 брифинг өткізілсе, 2019 жыл 34 баспасөз 
жиыны өткізілді.  

Сонымен бірге, наурызда Цифрлық қызмет көрсету орталығында Басқарма 
төрайымының қатысуымен журналистерге арналған таңғы ас ұйымдастырылды, онда 
диалог форматында журналистер өз сұрақтарына жауап алды, олар биометрия 
мәліметтерін қалдырып, мемлекеттік қызметтерді өз бетінше алуды үйренді. 

Сонымен қатар, жаңа фронт-офистердің ашылуы аясында журналистер мен 
пікір көшбасшылары үшін пресс-турлар өткізілді.  

Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде алуды насихаттау жұмысының 
арқасында портал арқылы берілген өтініштер саны өсті: жүргізуші куәлігін электрондық 
үкімет порталы арқылы ауыстыру бойынша өсім 930% құрады (14 мыңнан 132 мыңға 
дейін), электрондық үкімет порталында көлікті қайта тіркеу бойынша өсім 235% (3 
мыңнан 87 мыңға дейін) болды. 

Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтерді алуды интернетте танымал ету 
жұмыстарының нәтижесінде телеграмдағы EgovKzBot ботының қолданушылар саны 
1174%-ға артты. 93 мыңнан 1 миллион 92 мыңнан астам пайдаланушыға дейін. 

 
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК  
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22.ЕСЕПТІ ЖЫЛДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

Мемлекеттік корпорацияның бухгалтерлік есебін бухгалтерлік қызметтер 

дербес құрылымдық бөлімшелер ретінде жүзеге асырады. Бухгалтерлік қызметтердің 

жұмысын регламенттейтін нормативтік құқықтық құжат бухгалтерлік қызметтер туралы 

ереже болып табылады. Бухгалтерлік есеп жүргізу кезінде бухгалтерлік қызмет Есеп 

саясатын, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын (International Financial 

Reporting Standards), «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 Заңын, 2015 жылғы                 31 

мамырдағы Бухгалтерлік есеп жұргізу қағидаларын, Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің № 241 бұйрығын басшылыққа алады.  

Мемлекеттік корпорацияның қаржылық есептілігі Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттары жөніндегі кеңеспен бекітілген редакцияда Халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі - ҚЕХС) сәйкес дайындалған. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Мемлекеттік корпорацияның 

қаржылық жағдайын, сондай-ақ жиынтық кіріс туралы есепті, меншікті капиталдағы 

өзгерістер туралы есепті және көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есепті, сондай-ақ есеп саясатының негізгі 

ережелеріне қысқаша шолуды қоса алғанда, қаржылық есептілікке ескертпелерді 

объективті және дұрыс ұсынуына қатысты тәуелсіз пікір білдіру мақсатында, «Эрнст 

энд Янг» ЖШС сыртқы аудиті тартылды. 

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебіне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның 

қаржылық есептілігі барлық елеулі аспектілерде 2019 жылғы 31 желтоқсан жағдайы 

бойынша қаржылық жағдайды, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС 

сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысын нақты 

көрсетеді. 

Мемлекеттік корпорацияның есептілігіне қаржылық есептіліктің элементтері 

болып табылатын барлық активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер мен шығыстар 

енгізілген. (Қосымша: қаржылық жағдай туралы есеп, жиынтық кіріс туралы есеп, ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп). 

 

V. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 

емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – КБ, тиісінше Мемлекеттік корпорация) 

корпоративтік басқару жүйесі Мемлекеттік корпорацияның қызметін басқаруды және 

бақылауды қамтамасыз ететін процестердің жиынтығын, сондай-ақ Басқарма, 

Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер және мүдделі тараптар арасындағы өзара 

қатынастар жүйесін білдіреді. 

КБ қағидаттары Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінде 

(бұдан әрі – Кодекс) айқындалған. Мемлекеттік корпорация мынадай бөлімдерге 

сәйкес Кодекстің қағидаттары мен ережелерін ұстанады: өкілеттілікті шектеу, Жалғыз 

акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау, Директорлар кеңесі мен Басқарманың 
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тиімділігі, тұрақты даму, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит, корпоративтік 

қақтығыстарды реттеу және мүдделер қақтығысы, ашықтық және объективтілік. 

Мемлекеттік корпорация Корпоративтік басқару деңгейін арттыру шеңберінде 

корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру шараларын қабылдады, атап айтқанда: 

- Жалғыз акционердің шешімдерімен жаңа редакцияларда Мемлекеттік 

корпорацияның Корпоративтік басқару кодексі, Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесі туралы ереже және Мемлекеттік корпорацияның Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен шығыстар өтемақысын төлеу қағидалары бекітілді, 

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді; 

- Директорлар кеңесінің шешімімен алғаш рет Мемлекеттік корпорацияның 

Омбудсмені тағайындалды, 2019 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін 

жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді, 17 ішкі құжаттар қайтадан қаралды 

және бекітілді, оның ішінде Комитеттер туралы ережелер, Корпоративтік жанжалдар 

мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидалары, Директорлар кеңесі мен оның 

Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы ереже, Директорлар кеңесінің 

жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу бағдарламасы, Омбудсмен туралы 

ереже, Инвестициялық саясат және басқа да. 

- Басқарма шешімімен Корпоративтік басқару қағидаттарын іске асыруға және 

оның үдерістерінің дәйектілігін қамтамасыз етуге бағытталған Кодексті енгізу жөніндегі 

іс-шаралар жоспары бекітілді, 40 құжат бекітілді және өзектендірілді, электрондық 

құжат айналымы жүйесінде 124 құжат орналастырылған, Мемлекеттік корпорацияның 

сайты Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына сәйкес келтірілген. 

Корпоративтік www.gov4c.kz веб-сайтта ақпараттың ашықтығы және ашылуы 

қағидатын орындау мақсатында Мемлекеттік корпорацияның дамуы мен қызметі 

туралы ақпарат, Мемлекеттік корпорацияның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық 

актілер, Директорлар кеңесінің құрамы мен мүшелері туралы мәліметтер туралы 

ақпарат ұсынылған. 

Жоғарыда көрсетілген жоспарлардың іс-шараларын іске асыру Мемлекеттік 

корпорацияның қызметінің тиімділігін арттыруға, есептілікті жүйелендіруге, беделін 

нығайтуға, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның белгіленген стратегиялық 

мақсаттары мен міндеттерін кедергісіз іске асыру үшін басқару органдарының 

шешімдерін қабылдау сапасына елеулі көмек көрсетті. 

Мемлекеттік корпорация корпоративтік басқарудың даму деңгейін арттыру 

бойынша белсенді іс-қимылдарды одан әрі жүргізуді жоспарлап отыр. Мысалы, 2020 

жылы Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын іске асыру жөніндегі жұмысты 

жалғастыру, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу, 

сондай-ақ ішкі ресурстармен Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқаруын 

диагностикалауды жүзеге асыруды жоспарланып отыр.  

Мемлекеттік корпорацияда Корпоративтік басқару кодексі жұмыс істейді, оның 

ережелері мен нормаларын Мемлекеттік корпорацияның барлық органдарының, 

лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің сақтаулары міндетті. Осы мақсатта 

Корпоративтік хатшы мониторинг жүргізеді және Директорлар кеңесі мен Басқармаға 

Кодексті тиісінше сақтау мәселелері бойынша кеңес береді, сондай-ақ жыл сайынғы 

негізде оның қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп дайындайды. 
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МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ МЕНШІК ҚҰРЫЛЫМЫ 
 
 Жарияланған (шығарылған) жай акциялардың саны: 31 579 946 дана;  
 Орналастырылған және төленген жай акциялар саны: 31 579 946 дана;  
 Акцияның номиналды құны: 1 000 теңге.  
Меншік құқығына билік ету тәртібі: 
- Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының 

Үкіметі атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті болып табылатын; 

- Мемлекеттік корпорацияның барлық акциялары қарапайым болып табылады, 
Жалғыз акционердің құқықтары "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 14-
бабының талаптарына сәйкес келеді. Жалғыз акционер Мемлекеттік корпорацияның 
мүлкіне қатысты басым меншік құқығына ие. 

- Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, сондай-ақ Мемлекеттік 
корпорацияның негізгі басқарушы қызметкерлері акцияларын иеленбейді. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Мемлекеттік корпорацияның 
жарғылық капиталы 31 579 946,0 мың теңгені, меншікті капиталы-37 945 515,0 мың 
теңгені құрады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес Мемлекеттік 
корпорация өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде кіріс алуды көздемейтін және 
алынған таза табысты Жалғыз акционердің пайдасына бөлуді жүзеге асырмайтын 
коммерциялық емес ұйым болып табылады.  

Мемлекеттік корпорацияның таза табысы (салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін) Мемлекеттік корпорацияның иелігінде 
қалады және Мемлекеттік корпорацияның дамуына жіберіледі. 

Мемлекеттік корпорация өз қызметін жүзеге асыруға қаражат тарту мақсатында 
акциялар шығаруды жүзеге асырады, оның кірістері тек қана дамытуға және оның 
жұмыскерлері мен қызмет алушыларына қажетті жағдайлар жасауға пайдаланылады. 
Осыған байланысты 2019 жылдың қорытындылары бойынша акциялардың 
мемлекеттік пакетіне дивидендтер төленген жоқ, ал алынған пайда Мемлекеттік 
корпорацияны дамытуға бағытталған. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ КОРПОРАТІВТІК 

ХАТШЫ 

Ішкі аудит комитеті Стратегиялық жоспарлау 
комитеті 

Кадрлар және 
сыйақылар жөніндегі 

комитет  

Әдеп жөніндегі 
комитет 

Басқарма 

ОМБУДСМЕН 

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР 
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23. МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ 
 
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қаржы 

министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Мемлекеттік 
корпорацияның жалғыз акционері болып табылады. 

2019 жылы Мемлекеттік корпорация акцияларының мемлекеттік пакетін иелену 
және пайдалану құқығын жүзеге асыратын орган Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі болған. 

Мемлекеттік корпорация Жарғысының 7-тармағына сәйкес Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша, шешім 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитетінің келісімі бойынша қабылданатын мәселелерді қоспағанда, дербес қарайды 
және шешім қабылдайды. 

Жалғыз акционердің есепті кезең ішінде толық және дұрыс ақпарат алуға, оның 
ішінде Мемлекеттік корпорацияның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері, 
басқару туралы, оның қаржы-шаруашылық қызметіне қатысты елеулі фактілер туралы 
ақпарат алуға мүмкіндігі болды. 

Жалғыз акционердің өз құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдері 
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. 

Мемлекеттік корпорация есепті кезеңде Жалғыз акционердің қарауына келесі 19 
мәселені шығарған болатын: 

1) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы; 
2) Мемлекеттік корпорацияның кейбір мәселелері туралы; 
3) Мемлекеттік корпорацияның 2018 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге 

асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 
4) Мемлекеттік корпорацияның кейбір мәселелері туралы; 
5) Мемлекеттік корпорацияның кейбір мәселелері туралы; 
6) Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің құрамы туралы; 
7) Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 
8) Мемлекеттік корпорацияның кейбір мәселелері туралы; 
9) Мемлекеттік корпорацияның кейбір мәселелері туралы; 
10) Тәуелсіз аудиторлық компания растаған 2018 жылдың қорытындылары 

бойынша Мемлекеттік корпорацияның жылдық қаржылық есептілігін және есепті 
қаржы жылындағы Мемлекеттік корпорацияның таза кірісін бөлу тәртібі бойынша 
ұсыныстарды бекіту туралы; 

11) Мемлекеттік корпорацияның кейбір мәселелері туралы; 
12) Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің құрамы туралы; 
13) Мемлекеттік корпорацияның кейбір мәселелері туралы; 
14) Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгеріс енгізу туралы; 
15) Мемлекеттік корпорацияның директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылар 

мен шығыстарды өтеудің кейбір мәселелері туралы; 
16) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту 

туралы; 
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17) Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің құрамы туралы; 
18) Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгеріс енгізу туралы; 
19) Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы қаржылық есептілігіне аудит 

жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 
 

24. МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
 
Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» заңмен және Мемлекеттік 

корпорацияның Жарғысымен Жалғыз акционер мен Басқарманың айрықша құзыретіне 
жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Мемлекеттік корпорацияның қызметіне 
жалпы басшылықты жүзеге асырады. 

Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына, Директорлар кеңесі туралы 
ережеге және Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге 
асырады. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-
тармағының 5-тармақшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 
Акционерлердің жалпы жиналысымен (Жалғыз акционер) сайланады. 

Мемлекеттік корпорация Жарғысының 41-тармағының 5) тармақшасына сәйкес 
Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 
сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар 
кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мен 
шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау Жалғыз акционердің айрықша 
құзыретіне жатады. Директорлар кеңесі   10 адамнан тұрады. Директорлар кеңесінің 
мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды. 

Корпоративтік басқарудың озық тәжірибесіне сәйкес мемлекеттік 
корпорацияның мүдделеріне барынша сәйкес келетін объективті шешімдер 
қабылдаудың кепілі болып табылатын тәуелсіз шешімдердің болуы қамтамасыз етілді. 

2019 жылғы 1 қаңтарға Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі келесі 
12 мүшеден тұрды, оның 4-і-тәуелсіз директор. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Мемлекеттік корпорацияның 
директорлар Кеңесі мынадай 10 мүшеден тұрды: 

 

Директорлар кеңесінің төрағасы 

1 Жұмағалиев  
Асқар Қуанышұлы 

ҚР Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрі 

Директорлар кеңесінің мүшелері 

2 Мұқышев  
Нариман Нұрланұлы 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі 

3 Құрманов  
Рүстем Жомартұлы 

ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі 

4 Әмірғалиев  
Азамат Халімеденұлы 

ҚР Әділет министрлігінің Жауапты 
хатшысы 

5 Ташенов Бақытбек Хәкімұлы ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитетінің төрағасы 

6 Балташева  
Әсемгүл Серікқызы 

Мемлекеттік корпорация Басқармасының 
төрағасы 
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Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің толық 

түйіндемесімен Мемлекеттік корпорация веб-сайтының «Корпоративтік басқару» 
бөлімінде мына мекенжай бойынша танысуға болады: www.gov4c.kz ескерту. 

 
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2019 ЖЫЛҒЫ 

ЖҰМЫС ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
 
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі жылдық жұмыс жоспарына 

сәйкес жұмыс істеді (2019 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін). Бұл тәжірибе өзін 
оң жағынан көрсете білді және директорларға алдағы отырыстарды ескере отырып, өз 
жұмысының кестесін жоспарлауға мүмкіндік берді, бұл нәтижесінде отырыстарды 
өткізуді ұйымдастыруға және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің 
негізділігіне әсер етті.  

2019 жылы Директорлар кеңесі 6 отырыс өткізді, оның ішінде 5 күндізгі отырыс 
және сырттай дауыс беру жолымен өткізілген 1 отырыс. Жалпы алғанда Директорлар 
кеңесіне 55 мәселе қаралды және шешім қабылданды. 

Жалпы, 2019 жылы Директорлар кеңесі Мемлекеттік корпорация жұмысында 
жүйелілікті қалыптастыру мен сақтауға, Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды 
қамтамасыз етуге, Даму стратегиясы көрсеткіштерінің орындалуына, басқарудың ішкі 
механизмдері нәтижелілігі мен ашықтығын жақсартуға, корпоративтік басқару, 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған маңызды 
шешімдер қабылдады. 

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшесінің 2019 жылы 
Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуы төменде келтірілген кестеге сәйкес 
ұсынылған. 

 
 
ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАРДЫ ІРІКТЕУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

нақты қатысуы

Директорлар кеңесінің мүшесі үшін 

отырыстар саны

Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар 

7 Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы Тәуелсіз директор 

8 Ивар Талло Тәуелсіз директор 

9 Ишмухамедов Мұрат Мерғалиұлы Тәуелсіз директор 

10 Есембаев Нұрлан Серікұлы Тәуелсіз директор 
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Корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесіне және Заңның 54-бабы 5-

тармағының талаптарына және Мемлекеттік корпорация Жарғысының 53-тармағына 
сәйкес Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар сайланады, олардың саны 
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы 
болуы тиіс, бұл шындыққа сәйкес келеді. 

«Тәуелсіз директор» Заңының 1-бабының 20-тармақшасына сәйкес 
Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде анықталады.: 

1) сайлау кезінде мемкорпорацияның аффилиирленген тұлғасы болып 
табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде 
болмаған (оның Мемлекеттік корпорацияның Тәуелсіз директоры лауазымында 
болған жағдайды қоспағанда); 

2) Мемлекеттік корпорацияның аффилиирленген тұлғаларына қатысты 
аффилиирленген тұлға болып табылмайды; 

3) Мемлекеттік корпорацияның лауазымды тұлғаларымен немесе Мемлекеттік 
корпорацияның аффилиирленген тұлғаларының лауазымды тұлғаларымен 
бағыныштылығымен байланысты емес және директорлар Кеңесіне сайланар 
алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныштылығымен байланысты болмаған; 

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды; 
5) Мемлекеттік корпорацияның аудиторы болып табылмайды және ол 

Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болмаған; 
6) Мемлекеттік корпорацияның аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс 

істейтін аудитор ретінде қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 
үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған жағдайларда, аудитор аудитіне 
қатыспайды. 

Директор, егер ол тәуелсіз деп танылуы мүмкін: 
- Мемлекеттік корпорацияның немесе оның еншілес және тәуелді ұйымының 

соңғы бес жыл ішінде қызметкері болмаған; 
- Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, қоғамнан 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 уақыт бойы Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесінің мүшесі болған жоқ. 
Тәуелсіз директорларға кандидатураларды таңдау кезінде жоғарыда аталған 

өлшемдер назарға алынды. 
Жалғыз акционердің 2019 жылғы 24 сәуірдегі шешімімен (№63/НҚ бұйрығы) 

Тәуелсіз директорлар ретінде Б.Г. Мұхамеджанов, И.Талло,  М.М. Ишмұхамедов, Н.С. 
Есембаев сайланды.  

Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлар мен Мемлекеттік 
корпорация арасындағы өзара қарым-қатынастар тәуелсіз директорлар сайланған 
сәттен бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылатын 2019 жылғы 25 
қарашадағы Директорлар кеңесі төрағасының Мемлекеттік корпорация атынан 
жасалған шарттармен регламенттеледі. 

 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ САЯСАТЫ 
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Мемлекеттік корпорация Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау Жалғыз акционердің айрықша 
құзыретіне жатады. 

Мемлекеттік корпорацияның тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу Жалғыз 
акционердің 2019 жылғы 4 қазандағы шешімімен (бұйрық №262/нқ) бекітілген 
Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және 
шығыстарды өтеу ережесі негізінде жүзеге асырылады. 

Тәуелсіз директорларға мынадай сыйақылар төленеді: 
1) Директорлар кеңесінің бір отырысына қатысқаны үшін негізгі сыйақы 830 000 

(сегіз жүз отыз мың) теңге мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте, көрсетілген сыйақы 
тәуелсіз директорға оның Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай отырыстарына 
қатысқаны үшін төленеді; 

2) Директорлар кеңесі Комитетінің бір отырысына Комитет төрағасы ретінде 
қатысқаны үшін қосымша сыйақы 58 000 (елу сегіз мың) теңге мөлшерінде белгіленеді. 

Заңнамада қандай да бір төлемдерді алуға шектеу немесе тыйым салу 
көзделген Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Мемлекеттік корпорация 
Басқармасының төрағасына сыйақы төленбейді. 

Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіз директорларға 
негізгі сыйақының жалпы сомасы 5 000 000 (бес миллион) теңгеден аспауы тиіс және 
Директорлар кеңесі комитетінің отырысына Комитет төрағасы ретінде қатысқаны үшін 
қосымша сыйақының жалпы сомасы тиісті жылға арналған Мемлекеттік корпорацияны 
дамыту жоспарында көзделген 350 000 (үш жүз елу мың) теңгеден аспауы тиіс. 

Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорация Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен бекітілген лимиттерге сәйкес олардың функцияларын орындауға 
байланысты шығыстарды, атап айтқанда комитеттер мен Директорлар кеңесінің 
күндізгі және сырттай отырыстарына қатысуға байланысты шығыстарды өтейді. Оның 
ішінде тұратын не басым болатын жеріне жол жүруге арналған шығыстарды, тұрғын 
үй жалдау жөніндегі шығыстарды және тәуліктік шығыстарды қамтиды. 

Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционері, егер осы тәуелсіз 
директорлардың іс-әрекеттері Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесі мүшесінің 
функцияларын жүзеге асырумен байланысты болмағаны немесе Мемлекеттік 
корпорация үшін жағымсыз салдарларға әкеп соқтырғаны анықталса, Директорлар 
кеңесінің мүшелері шеккен шығыстарды өтеуден бас тарту туралы шешім қабылдай 
алады. 

2019 жылы Мемлекеттік корпорацияның тәуелсіз директорларына төленген 
негізгі және қосымша сыйақының жалпы сомасы барлық салықтар мен төлемдерді 
ескере отырып 21 198 000,00 теңгені (жиырма бір миллион бір жүз тоқсан сегіз мың), 
ал шығыстардың өтемақысы - 4 491 503,77 теңгені (төрт миллион төрт жүз тоқсан бір 
мың бес жүз жетпіс жеті тиын) құрады. 

Осылайша, Директорлар кеңесі мүшелерінің-тәуелсіз директорлардың 2019 
жылғы қызметіне байланысты барлық шығыстар барлық салықтарды ескере отырып, 
25 689 503,77 теңгені (жиырма бес миллион алты жүз сексен тоғыз мың бес жүз жетпіс 
жеті тиын) құрады. 

 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН ОНЫҢ КОМИТЕТТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ 
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Мемлекеттік корпорацияда Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын енгізу 
мақсатында, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 
қарашадағы шешімімен (№ 01-01-02/05 хаттама) Директорлар кеңесі мен оның 
Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) әзірленіп, 
бекітілді. 

Ережеге сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 
Комитеттерінің қызметін бағалау екі әдіспен жүргізілуі мүмкін: 

1) жыл сайын жүргізілетін сауалнама (өзін-өзі бағалау) арқылы өзін-өзі бағалау 
жүргізу жолымен өз күшімен; 

2) үш жылда бір рет өткізілетін бағалау (сыртқы бағалау) жүргізу үшін қажетті 
тәжірибесі мен ресурстары бар тәуелсіз сараптама ұйымын (консультантты) тарту. 

Осылайша, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің                  2020 
жылғы 26 ақпандағы шешіміне (№ 01-01-02/01 хаттама) сәйкес, бекітілген Жоспар-
кесте бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның 
Комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау әдісімен сауалнама жүргізу арқылы бағалау 
(бұдан әрі - Бағалау) жүргізілді. Бағалау мәні ретінде Директорлар кеңесінің қызметі 
және оның төрт Комитетінің қызметі анықталды. Бағалау нәтижелерін Мемлекеттік 
корпорацияның Директорлар кеңесі 2020 жылғы 21 мамырда қараған (№ 01-01-02/02 
хаттама). 

Корпоративтік басқарудың «озық тәжірибесі» ұсынымдарына сәйкес жүргізілген 
бағалаудың негізгі мақсаты Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері қызметінің 
негізгі салаларына кешенді талдау алу және оның нәтижесінде Мемлекеттік 
корпорацияның табысты жұмысын қамтамасыз ету үшін Директорлар кеңесі мен оның 
Комитеттері жұмысының тиімділігін арттыру болған.  

Жүргізілген Бағалаудың нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің 
басшылығына сенім және Директорлар кеңесі мүшелерінің бір-біріне деген өзара 
құрметі анықталды, Директорлар кеңесінің жұмысында тәуелсіз директорларды 
жұмысқа белсенді түрде тартуға және жұмысы «өте жақсы» деп бағаланған 
Комитеттер қызметінің тиімділігін арттыруға байланысты оң динамика атап өтілді. 
Ұсыныстар мен ұсынымдардың болуына қарамастан, Директорлар кеңесі мен оның 
Комитеттерінің жұмыс қызметінде елеулі кемшіліктер анықталмағанын атап өткөн жөн. 
Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің отырыстарын өткізу саясаты 
конструктивті ретінде сипатталды, ал Директорлар  кеңесі мен оның Комитеттерінің 
қызметі тұтастай алғанда қанағаттанарлық деп танылды. 

Осылайша, Бағалау Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және 
оның Комитеттерінің 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметі 
аспектілерінің басым бөлігі үздік корпоративтік даму тәжірибесінің ұсынымдарына 
сәйкес келетінін көрсетті, бұл таңдалған ұйымдық модель мен құрылым үшін қолайлы 
болып табылады. 

Сонымен бірге Бағалаудың нәтижелері бойынша корпоративтік басқарудың 
заманауи бағыттарын одан әрі енгізуді, ақпараттық қауіпсіздікті нығайтуды, ішкі 
бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесін бақылау тиімділігін арттыруды, 
Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымын жетілдіруді, Директорлар кеңесінің 
стратегиялық шоғырлануын нығайтуды, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін 
арттыруды және мамандануын кеңейтуді қоса алғанда, Директорлар кеңесінің 
қызметін дамыту мен жақсартудың негізгі бағыттары анықталды, бұл өз кезегінде 
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері қызметінің 
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тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар жоспарын әзірлеп, бекітуге мүмкіндік 
берді.  

 
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ 
 
Директорлар кеңесі мәселелер мен қабылданатын шешімдерді неғұрлым терең 

зерделеу және сапалы пысықтау мақсатында оның атынан белгілі бір міндеттерді 
орындау үшін өз комитеттеріне өкілеттіктер береді.  

2016 жылғы 29 сәуірдегі Директорлар кеңесінің шешімімен (№01/16 хаттама) 
Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді белсенді талқылау және 
егжей-тегжейлі талдау үшін алаң құру мақсатында мынадай төрт комитет құрылды: 
Стратегиялық жоспарлау, Кадрлар және сыйақы, Ішкі аудит және этика. 

Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 ақпандағы 
шешімімен (№01-01-02/01 хаттама) жаңа редакциялардағы тиісті комитеттер туралы 
ережелер бекітілді. 

2019 жылдың 1 қаңтарына Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесі 
Комитеттерінің келесі құрамы жұмыс істеді: 

1. Ішкі аудит комитеті: 
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы – Төраға; 
Есембаев Нұрлан Серікұлы-Комитет мүшесі;  
Ишмухамедов Мұрат Мирғалиұлы-Комитет мүшесі; 
Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері - Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 
2. Стратегиялық жоспарлау комитеті: 
Ивар Талло-Төраға; 
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет Мүшесі; 
Ишмухамедов Марат Мирғалиұлы-Комитет Мүшесі; 
Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері - Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 
3. Кадрлар және сыйақы комитеті: 
Есембаев Нұрлан Серікұлы – Төраға;  
Ивар Талло-Комитет мүшесі;  
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет мүшесі;  
Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 
4. Әдеп жөніндегі Комитет:  
Ишмухамедов Марат Мирғалиұлы-Төраға; 
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет мүшесі;  
Ивар Талло-Комитет мүшесі;  
Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 
Мемлекеттік корпорацияның (акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және 

пайдалану құқығы) ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігіне мемлекеттік басқару жүйесін қайта құру және қайта құру шеңберінде 
берілуіне, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің барлық құрамын 
жаңартуына байланысты комитеттердің бұрын жұмыс істеп тұрған құрамдары 2019 
жылғы 3 мамырдағы Директорлар кеңесінің шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) 
жоғарыда аталған жаңа құрамдар бойынша бекітілді. 
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Есепті кезеңде барлығы барлық комитеттердің 23 отырысы ұйымдастырылып, 
өткізілді, онда 79 мәселе қаралды, 151 шешім қабылданды және ұсынымдар берілді, 
оның ішінде – 150, 1 ішінара орындалды (Тәуекелдер және ішкі бақылау 
департаментінің тұжырымдамасы әзірленді және Ішкі аудит комитетіне 
12.11.2019 ж ұсынылды, ал Ішкі аудит қызметінің тұжырымдамасы оның 
басшысының қалауына байланысты кейінге қалдырылды, Ішкі аудит қызметінің 
тұжырымдамасын Ішкі аудит қызметінің жаңадан тағайындалған басшысы 
қарауына ұсыну ауызша ұсынылды). 

Ішкі аудит комитеті  
Ішкі аудит жөніндегі комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне қаржылық 

есептілік мәселелері бойынша, Тәуекелдерді басқару және ішкі аудит жүйелерінің 
сенімділігі мен тиімділігін бақылау бойынша, сондай-ақ корпоративтік басқару 
саласындағы, сыртқы аудиттің тәуелсіздігін бақылау, заңнаманы сақтау, сондай-ақ 
Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа да мәселелер бойынша көмек 
көрсетуге бағытталған. Ішкі аудит комитеті Директорлар кеңесіне есеп береді және 
оған Директорлар кеңесі берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді. 

Комитеттің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы құрамы:  
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы – Төраға; 
Есембаев Нұрлан Серікұлы-Комитет мүшесі;  
Ишмухамедов Марат Мирғалиұлы-Комитет мүшесі; 
Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 
Ішкі аудит комитеті есепті кезеңде 7 отырыс өткізді, оның ішінде 5 күндізгі, 2 

сырттай, онда 40 мәселе қаралды. Оларды қарау қорытындылары бойынша 86 
ұсынымдар мен тапсырмалар берілді, оның ішінде 85, 1 ішінара орындалды 
(Тәуекелдер және ішкі бақылау департаментінің тұжырымдамасы әзірленді және Ішкі 
аудит комитетіне 12.11.2019 ж ұсынылды, ал Ішкі аудит қызметінің тұжырымдамасы 
оның басшысының қалауына байланысты кейінге қалдырылды, Ішкі аудит қызметінің 
тұжырымдамасын ішкі аудит қызметінің жаңадан тағайындалған басшысы ішкі аудит 
комитетінің қарауына ұсыну ауызша ұсынылды). 

Жалпы, есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті Мемлекеттік корпорацияның Ішкі 
аудит қызметінің жұмысына жетекшілік етуді тұрақты негізде жүзеге асырды, тәуекел-
менеджмент пен ішкі бақылауды күшейту бойынша шаралар қабылдады, Мемлекеттік 
корпорацияда қаржы-шаруашылық қызметтің тиімділігін және корпоративтік басқару 
тәжірибесін бақылауды жүзеге асырды, сондай-ақ ерекше назар аударды және 
Мемлекеттік корпорацияның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит 
жүргізген «Центраудит-Қазақстан» ЖШС компаниясының өкілін шақырды. 

Стратегиялық жоспарлау комитеті 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің қызметі Мемлекеттік корпорацияның 

Директорлар кеңесіне қызметтің тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс-шараларды 
әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, Мемлекеттік корпорацияны дамытудың 
стратегиялық бағыттарын және даму жоспарларын әзірлеу мәселелері бойынша 
ұсынымдарды әзірлеуге және ұсынуға бағытталған.  

Комитеттің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы құрамы: 
Ивар Талло-Төраға; 
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет Мүшесі; 
Ишмухамедов Марат Мирғалиұлы-Комитет Мүшесі; 
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Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 
құқығынсыз). 

Стратегиялық жоспарлау комитеті есепті кезеңде 6 отырыс өткізді, онда 
14 мәселе қаралды. Оларды қарау қорытындысы бойынша - 23 ұсыныс пен тапсырма 
берілді, олар толық көлемде орындалды. 

Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі 
отырыстарының бірі шеңберінде "электрондық қызметтер: проблемалар мен 
перспективалар" тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылып, өткізілді, оған 
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау 
комитетінің мүшелері И. Талло, М. М. Ишмухамедов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А. Е. Оспанов, "Зерде "ҰБХ" АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары А. Н. Анисимов, "ҰАТ" АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары Д. Н. Бекманов, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның жұмыскерлері 
қатысты. Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша осы комитет мүшелері тарапынан 
ұсыныстар жасалып, мүдделі тараптарға мәлімет үшін жіберілді. 

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет 
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің қызметі Директорлар кеңесінің 

кадр саясаты, тағайындау және сыйақылар жүйесі, сондай-ақ Мемлекеттік 
корпорацияның Басқарма мүшелерінің және Корпоративтік хатшының қызметін 
бағалау саласындағы құзыретіне жататын мәселелерді тереңдетіп пысықтау және 
мониторингілеу арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын 
арттыруға бағытталған. Комитеттің негізгі функциялары тағайындау (сайлау), 
уәждемелік ҚНК қою, қызметті бағалау, Басқарма төрағасы мен мүшелерінің 
сыйақылары мен сабақтастығын жоспарлау мәселелерін, корпоративтік хатшыны 
тағайындау және сыйақы беру мәселелерін қамтиды. 

Комитеттің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы құрамы: 
Есембаев Нұрлан Серікұлы – Төраға;  
Ивар Талло-Комитет Мүшесі;  
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет Мүшесі;  
Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет 5 отырыс өткізді, оның ішінде 

4 күндізгі және 1 сырттай, барлығы 18 мәселе қаралды. Оларды қарау қорытындысы 
бойынша - 30 ұсыныс пен тапсырма берілді, олардың барлығы орындалды. 

Кадр және тағайындау жөніндегі комитет аталған Комитеттің құзыретіне кіретін 
мәселелерден басқа Қоғам қызметкерлерінің барлық санаттарын жалдау жөніндегі 
ақпаратқа назар аударғанын және тыңдалғанын атап өткен жөн. 

Этика жөніндегі комитет  
Этика жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің корпоративтік және іскерлік 

этиканы сақтау мәселелері жөніндегі консультативтік-кеңесші органы болып 
табылады. 

Этика комитетінің құрамы: 
Ишмухамедов Марат Мирғалиұлы-Төраға; 
Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы-Комитет Мүшесі; 
Ивар Талло-Комитет Мүшесі; 
Корпоративтік қызмет аппаратының қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру 

құқығынсыз). 
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Этика жөніндегі комитет 7 мәселені қарастырумен 5 отырыс өткізді (3 
күндізгі, 2 сырттай). Оларды қарау қорытындысы бойынша – 12 ұсыныс пен тапсырма 
берілді, олардың барлығы орындалды. 

Этика жөніндегі комитет Комитет туралы ережеге, сондай-ақ Этика жөніндегі 
комитеттің 2019 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттар мен міндеттерді, 
функциялар мен міндеттерді толық көлемде орындады. Осы комитет қызметкерлердің 
Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік этика кодексін сақтау мәселелеріне 
ерекше назар аударды. 

 
25. АТҚАРУШЫ ОРГАН - МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ БАСҚАРМАСЫ 

 
Есептік кезеңде Мемлекеттік корпорация Басқармасының 39 отырысы өткізілді, 

онда 166 мәселе қаралды, оның ішінде: 
- 21 Басқарма отырысы ішкі түрде өткізілді және 120 мәселе қаралды. 
- 18 Басқарма отырысы сырттай түрде өткізілді және 46 мәселе қаралды. 
Қарау қорытындысы бойынша Басқарма келесі шешімдер қабылдады: 
- 77 сұрақ - бекітілді (3 сұрақ қайта шығарылғаннан кейін бекітілді); 
- 81 сұрақ - мақұлданды; 
- 1 сұрақ - бас тартылды; 
- 4 сұрақ - пысықтауға жіберілды. 
 
26. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕГІ 

ЕЛЕУЛІ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР 
 
Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес 

корпоративтік басқаруға байланысты 2019 жылғы аса маңызды корпоративтік 
оқиғалар арасында келесілерді атап өтуге болады: 

2019 жылғы 30 қаңтарда Жалғыз акционердің шешімімен (30.01.2019 бұйрық 
№ 38) Корпоративтік басқару кодексі бекітілді; 

2019 жылғы 5 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен (05.04.19 бұйрық № 
22а/қ) А.С. Балташева Басқарма төрағасы лауазымына тағайындалды 

2019 жылғы 5 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен (05.04.19 бұйрық № 
21а/қ) Мемлекеттік корпорация Басқармасының төрағасы қызметінен А.Е. Оспанов 
босатылды; 

2019 жылғы 19 сәуірде Жалғыз акционер шешімімен (бұйрық №47/нқ от 
19.04.19) аудиторлық компания қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін Мемлекеттік 
корпорацияның 2018 жыл - «Тәуелсіз аудиторлық компания «Центраудит-Қазақстан» 
ЖШС анықталды; 

2019 жылғы 23 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен (23.04.19. №28-5/1446 
бұйрық) Қ.Б. Әбсаттаров Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының бірінші 
орынбасары лауазымына тағайындалды; 

2019 жылғы 23 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен (23.04.19. №28-5/1446 
бұйрық) Б.У. Жүнусов Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 
орынбасары лауазымына тағайындалды; 

2019 жылғы 25 сәуірде Жалғыз акционер мен ҚР ҚМ Мемлекеттік мүлік 
комитеті арасында Мемлекеттік корпорация акцияларының мемлекеттік пакетін 
иелену және пайдалану құқығын қабылдау-тапсыру №13 актісіне қол қойылды; 
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2019 жылғы 30 сәуірде Жалғыз акционердің шешімімен (30.04.19 №63/нқ 
бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің жаңа құрамы белгіленді; 

2019 жылғы 23 мамыр Жалғыз акционердің шешімімен (23.05.2019 № 2 н\қ 
бұйрық) М.А. Саданов Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына 
тағайындалды; 

2019 жылғы 31 мамырда Жалғыз акционердің шешімімен (31.05.2019 № 107/нқ 
бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекітті; 

2019 жылғы 31 мамырда Астана қаласы бойынша Әділет департаментінде 
Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар (орналасқан 
жерінің өзгеруі) тіркелді. 

2019 жылғы 27 маусымда Жалғыз акционердің шешімімен (27.06.2019 
№141/нқ бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді; 

2019 жылғы 2 шілдеде Жалғыз акционердің шешімімен (02.07.2019 №7 ж\қ 
бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының орынбасары О.В. Винник 
өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды; 

2019 жылғы 12 шілдеде Жалғыз акционердің шешімімен (12.07.2019 № 163 н\қ 
бұйрық) Директорлар кеңесінің мүшесі О. Бектеновтың өкілеттігі мерзімінен бұрын 
тоқтатылды және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Б.М. Жазықбаев тағайындалды; 

2019 жылғы 13 тамызда Жалғыз акционердің шешімімен (13.08.2019 №9 ж\қ 
бұйрық) М.Д. Төлебаев Басқарма төрағасының орынбасары болып тағайындалды; 

2019 жылғы 30 қыркүйекте Жалғыз акционердің шешімімен (30.09.2019 
№251/нқ бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді; 

2019 жылғы 25 қазанда Жалғыз акционердің шешімімен (25.10.2019 № 285 
бұйрық) мүдделер қақтығысының болуына байланысты Мемлекеттік корпорацияның 
Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі төрағасының орынбасары Д.М. Жазықбаев өз тілегі бойынша өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтатты; 

2019 жылғы 14 қарашада Жалғыз акционердің шешімімен (4.11.2019   № 
303/НҚ бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді; 

2019 жылғы 24 желтоқсанда Жалғыз акционердің шешімімен (20.12.2019 № 
351 н\қ бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы қаржылық есептілігінің 
аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым - "Эрнст энд Янг" ЖШС анықталды. 

ҚР заңнамасына сәйкес 2019 жылғы қаржылық есептілік депозитарийіне 
Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік оқиғаларына және Жалғыз акционердің 
мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғаларға қатысты 25 ақпарат түрі жолданды. 

2019 жылы Мемлекеттік корпорация жасаған ірі мәмілелер мен мүдделілігі 
бар мәмілелер тізбесі. 

Ірі мәмілелерді, сондай-ақ жасалуына Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына 
сәйкес Директорлар кеңесінің ірі мәмілелерді мақұлдау тәртібі қолданылатын 
мәмілелерді есептік кезеңде жасалмады. 
 

27. ІШКІ АУДИТ 

Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – Қызмет) Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті 

ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін орган болып табылады. 
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Қызмет тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы 

туралы есеп береді.  

Қызметтің жұмысына жетекшілік етуді ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес Ішкі 

аудит жөніндегі комитет жүзеге асырады.  

Қызмет өз жұмысын жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасын, Мемлекеттік корпорацияның Жарғысын, органдарының шешімдерін, 

Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі туралы ережені, Директорлар кеңесі 

бекітетін жылдық аудиторлық жоспарды, Мемлекеттік корпорацияның басқа да ішкі 

құжаттарын және Ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарының базалық 

қағидаттарын басшылыққа алады.  

Қызмет жұмысының негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне Мемлекеттік 

корпорацияда тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару 

жүйелерін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективтік аудиторлық кепілдіктер 

мен консультациялар беру болып табылады.  

2019 жылы Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес 7 аудиторлық тапсырма 

орындалған. 

Жүргізілген аудиттердің нәтижелері бойынша берілген ұсынымдарға талдау 

және мониторингі тұрақты негізде жүзеге асырылады, оның мақсаты анықталған 

тәуекелдерді болдырмауға немесе деңгейін төмендетуге, ішкі бақылауды күшейтуге 

бағытталған іс-шараларды орындалуын тексеру болып табылады.  

Есептік кезеңде 2019 жылы орындалу мерзімімен 95 ұсыным берілген. Барлық 

ұсынымдар толығымен орындалды. 
 

VІ. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

 

28. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТЕРІ 

 

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі(бұдан әрі - ТБКЖ) негізгі 

мақсаты барлық басқару процестеріне тәуекелдерд ібасқару қағидаттарын енгізу 

болып табылатын Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару жүйесінің негізгі 

құрамдас бөлігі болып табылады. Корпоративтік ТБКЖ енгізу және жетілдіру 

Мемлекеттік корпорацияның стратегиялық және операциялық мақсаттарына 

қолжеткізудің қажетті шарты болып табылады және таяу перспективадағы маңызды 

міндеттердің бірі болып табылады. 

ТБКЖ міндеттері: 

- стратегиялық және операциялық мақсаттарға қолжеткізуге қауіп төндіретін 

оқиғалардың туындауын ескерту; 

- күтпеген жағдайларға тиімдіәрекет ету және олады басқару; 

- тиімді ішкі бақылау ортасын қамтамасыз етудің жалпы процесінің бөлігі болып 

табылатын тәуекелдерді басқарудың жүйелі процесін қолдау, оның ішінде олардың 

Мемлекеттік корпорация қызметінің мақсаттары мен ауқымдарына, жаңа реттеуші 

талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін ТБКЖ саласындағы регламенттеуші 

құжаттарды өзектендіру; 
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- тәуекелдерді басқару бойынша ішкі процестердің сапасын арттыру; 

- Мемлекеттік корпорацияда тәуекелдерді басқару бойынша мәдениетті 

дамытуды және Мемлекеттік корпорация жұмыскерлерінің тәуекелдерді басқаруға 

саналы көз қарасын қамтамасыз ету мақсатында,тәуекелдерді басқару жүйесінің 

негізгі элементтері бойынша Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымының 

барлық деңгейлер іүшін оқытуды жүргізу; 

Мемлекеттік корпорацияның Тәуекелдерін басқару тәуекелдерді басқару 

саласындағы халықаралық стандарттарға негізделеді. ТБКЖ Мемлекеттік 

корпорацияның тәуекелдерді басқару жөніндегі нормативтік құжаттарына негізделеді. 

Мемлекеттік корпорация жұмыскерлердің тәуекел-мәдениетін дамытуға үлкен 

мән береді. Тәуекел-мәдениет тәуекел-менеджмент жүйесінің маңызды құрамдас 

бөлігі болып табылады, оны ұйымда бар құндылықтар мен мінез-құлықтәсілдері жүйесі 

ретінде сипаттауға болады, ол тәуекелдерді басқару саласында қабылданатын 

шешімдердің мәні мен нысанын айқындайды. 2019 жылы Мемлекеттік корпорацияның 

Орталық аппараты мен филиалдарында тәуекел-мәдениетіне бағалау жүргізілді 

(қамту ауқымы-тиісінше 60% және 30%). 

 

29. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫН ОРЫНДАУ 

 

1)  2019 жылы Мемлекеттік корпорация Басқармасы Мемлекеттік 

корпорацияның 2019 жылға арналған Тәуекелдер картасыжәне Тіркелімін, сондай-ақ 

2018 жылғы Тәуекелдер бойынша есепті қарап, бекіткен; 

2)  бекітілген тәуекелдер картасында жәнетіркелімде көрсетілген 

тәуекелдерді азайту тұрғысынан түйінді тәуекелдерге талдау жүргізілді; 

3)  2019 жылы Орталық аппараттың Тәуекелдер және ішкі бақылау 

департаментіне іссапарға жіберу арқылы Мемлекеттік корпорация филиалдарының 

тәуекел-үйлестірушілерімен тәуекелдерді басқару процесіне оқыту, тәуекелдер 

бойынша есептілікті толтыру бойынша ішкі оқыту жүргізілді. Сондай-ақ Басқарма 

аппаратының құрылымдық бөлімшелері үшін тәуекелдерді басқару процесіне оқыту 

жүргізілді; 

4)  Басқарма аппаратының құрылымдық бөлімшелері мен филиалдары үшін 

әлеуетті және іске асырылған тәуекелдер базасы жүргізіледі; 

5)  2019 жылға арналған Мемлекеттік корпорация жұмыскерлерінің 

мақсаттар карталарына тәуекелдерді басқару жөніндегі қызметтің түйінді 

көрсеткіштері әз ірленген; 

6)  «Қызметтен» бастап «Департаментке» дейін тәуекелдерді басқаруға 

жауапты құрылымдық бөлімшенің мәртебесі арттырылды. Сондай-ақ Департаменттің 

кадрлық күшейтілуі жүргізілді. Департаментке жоғары мандат берілді (Мемлекеттік 

корпорация Басқармасының төрағасына тікелей бағыну). 

7)  Басқарма аппаратының және Филиалдардың тәуекел-үйлестірушілерінің 

мәртебесі арттырылды (ҚБ басшылары/филиал директорлары деңгейіне дейін). 

8)  Мемлекеттік корпорацияның Даму стратегиясын және Басқарма 
шешімдерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының мониторингісі шеңберінде 
тәуекелдерге талдау жүргізілуде. 
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 VII. ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
 
30. ТҰРАҚТЫ ДАМУ: МАҚСАТТАР МЕН ЖОСПАРЛАР 
 
Мемлекеттік корпорация экономикаға, экологияға және қоғамға өз ықпалының 

маңыздылығын түсінеді және ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтыла отырып, мүдделі 

тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің тұрақты 

дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және 

ұтымды өзара іс-қимыл жасау тәсілі Мемлекеттік корпорацияның орнықты дамуына 

ықпал ететін болады. 

Мемлекеттік корпорация өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі 

тараптарға әсер етеді немесе әсер етеді. 

Мүдделі тараптар қызметке, атап айтқанда Мемлекеттік корпорация құнының 

өсуіне, орнықты дамуға, беделге және имиджге теріс әсер етуі, тәуекелдерді құруы 

немесе төмендетуі мүмкін. Сондықтан мүдделі тараптармен тиісті өзара іс-қимылға 

маңызды мән беріледі. 

Мүдделі тараптарды айқындау және олармен өзара іс-қимыл кезінде мүдделі 

тараптармен анықтаудың және өзара іс-қимылдың халықаралық стандарттары (АА 

1000 стандарты, есептілік қағидаттарының стандарты (Аccountability Principles 

Standard 2008 "мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл стандарты" 2011 (АА 2011 

Stakeholder Engagement Standard 2011), ISO 26000 әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі 

Нұсқаулық (Guidance on Social Responsibility), GRI (Global Reporting Initiative. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл әдістері келесі нысандарды қамтиды (АА 

1000 "мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл стандарты" 2011 (Standard 2011 мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимыл стандарты 12011). 

Мемлекеттік корпорация ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісілуін қамтамасыз 

етеді, ол оның ішінде ұзақ мерзімді құнның өсуін қамтиды. 

Мемлекеттік корпорацияда тұрақты даму үш құрамдас бөліктен тұрады: 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік: 

- Экономикалық құрамдауыш қызметті ұзақ мерзімді құнның өсуіне, Жалғыз 

акционердің мүдделерін қамтамасыз етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, 

неғұрлым жетілдірілген технологияларды құруға және дамытуға инвестициялардың 

өсуіне, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды; 

- Экологиялық құрамдас бөлік биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге 

әсер етуді барынша азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, 

экологиялық, энергия ЖӘНЕ МАТЕРИАЛ сақтау технологияларын қолдануды, 

экологиялық қолайлы өнім жасауды, қалдықтарды барынша азайтуды, қайта өңдеуді 

және жоюды қамтамасыз етеді. Табиғи жүйелерге әсер етуді барынша азайту 

шеңберінде мемлекеттік корпорацияда шығыс материалдарын біртіндеп қысқарту 

(электрондық қызмет көрсетуге көшу есебінен қағаз құжат айналымын қысқарту, 

анықтамалар мен т.б. басып шығаруды болдырмау) және одан әрі қайта өңдеу үшін 

кәдеге жарату (макулатураны тапсыру) бойынша жұмыстар жүргізіледі. Іргелес 
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аумақтың тазалығы қамтамасыз етіледі, мерзімді негізде сенбіліктер 

ұйымдастырылады, ағаш отырғызу жүзеге асырылады. 

- Әлеуметтік құрамдас бөлік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына 

бағытталған, олар өзгелердің қатарында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

қызметкерлердің денсаулығын сақтау, әділ сыйақы және қызметкерлердің құқықтарын 

құрметтеу, қызметкерлердің жеке дамуы, қызметкерлер үшін әлеуметтік 

бағдарламаларды іске асыру, жаңа жұмыс орындарын құру, демеушілік және 

қайырымдылық, экологиялық және білім беру акцияларын өткізу кіреді. Мемлекеттік 

корпорация қызметкерлерінің салауатты өмір салтын қолдау спорттық іс-шараларды 

өткізумен және қатысумен қамтамасыз етіледі. 

Мемлекеттік корпорация орнықты даму саласындағы басқару жүйесін құрды, ол 

мынадай элементтерді қамтиды: 

1) Директорлар кеңесі, басқарма және қызметкерлер деңгейінде орнықты даму 

қағидаттарына бейімділік; 

2) ішкі және сыртқы жағдайды үш құрамдас бөлік бойынша талдау (экономика, 

экология, әлеуметтік мәселелер); 

3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы орнықты даму 

саласындағы тәуекелдерді айқындау; 

4) мүдделі тараптардың картасын жасау; 

5) орнықты даму саласындағы мақсаттар мен пәк анықтау; 

6) орнықты дамуды негізгі процестерге (тәуекелдерді басқару, жоспарлау, адам 

ресурстарын басқару, Инвестициялар, операциялық қызмет, Даму стратегиясы және 

т. б.) интеграциялау.; 

7) орнықты даму саласындағы лауазымды адамдар мен қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру. 

Орнықты даму қағидаттарын енгізуден түсетін пайда: 

1) инвестицияларды тарту - инвесторлардың инвестициялық 
тартымдылығын айқындау кезінде әлемдік практикада орнықты даму саласындағы 
тиімділік ескеріледі; 

2) басқарушылық тиімділікті арттыру және тәуекелдерді азайту - басқарушылық 
шешімдерді қабылдау процесіне экологиялық және әлеуметтік аспектілерді 
интеграциялау жоспарлау көкжиегін кеңейтуге және тәуекелдер мен мүмкіндіктердің 
неғұрлым жан-жақты спектрін ескеруге мүмкіндік береді, бұл бизнестің тұрақты 
дамуына алғышарттар жасайды; 

3) тиімділікті арттыру - өнімділігі жоғары және ресурстық тиімді 
технологияларды енгізу инновациялық өнімдер мен қызметтерді құруға мүмкіндік 
береді, бұл ретте өзінің бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттырады; 

4) беделін нығайту - корпоративтік имиджді жақсарту тұрақты даму саласындағы 
қызметтің ең айқын нәтижесі болып табылады, бұл брендтің құндылығын арттырады 
және сенім кредитін қалыптастырады, сондай-ақ іскерлік серіктестермен өзара іс-
қимыл сапасына оң әсер етеді; 

5) ішкі және сыртқы мүдделі тараптар тарапынан адалдықты арттыру - еңбектің 
тартымды жағдайларын, кәсіби және мансаптық өсу үшін мүмкіндіктерді жасау 
перспективалы білікті мамандарды тартуға және ұстап тұруға мүмкіндік береді.; 
мүдделі тараптармен тиімді диалог құру мемлекеттік корпорация қызметінің 
айналасында оң ортаны қалыптастыруға ықпал етеді, бұл клиенттер, Жалғыз 
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акционер, мемлекеттік органдар, жергілікті халық, қоғамдық ұйымдар тарапынан 
түсіністік пен қолдау есебінен оның бизнесінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 
 

31. САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІН ІСКЕ АСЫРУ 
 

 2019 жылғы сәуірден бастап тамызға дейінгі кезеңде Мемлекеттік корпорацияда 
ISO 9001:2015 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестік мәніне сапа 
менеджменті жүйесінің ішкі аудиті өткізілді, Мемлекеттік корпорацияның барлығы 716 
құрылымдық бөлімшесі аудитпен қамтылды, тексерілген тармақтар саны - 26 ISO 
9001:2015 ХС, 2673 сәйкессіздіктер мен ұсыныстар белгіленді. Ішкі аудит мақсаттары 
аудиттің өлшемдерімен байланысты болып табылады және ISO 9001: 2015 ХС 
стандартының талаптарына сәйкес қатаң сақталады. Мемлекеттік корпорацияда 
жүргізілген ішкі аудиттің нәтижесінде 2673 сәйкессіздіктер мен ұсынымдар анықталып, 
тексеру барысында барлық сәйкессіздіктер мен деректерді аудиторлар және 
құрылымдық бөлімше басшысылары ұсынымдарды тексеру кезінде бірге талдайды, 
түзету іс-қимылдарын белгілеу жауапты орындаушыларды, жою мерзімін көрсете 
отырып, сәйкессіздіктер хаттамаларында тіркелген.    

 2019 жылғы 18-24 желтоқсан аралығында «Жеке және (немесе) заңды 
тұлғаларға «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік және өзге де қызметтер 
көрсету» сертификатын қолдану саласында Мемлекеттік корпорацияның сапа 
менеджменті жүйесінің сәйкестік дәрежесін бағалаудың халықаралық бақылау аудиті 
өтті. Орталық аппаратта 10 ҚБ және 3 филиал (Шымкент қ., Қызылорда және Жамбыл 
филиалдары) тексерілді, барлығы 11 сәйкессіздік анықталды. 

Мемлекеттік корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінде бизнес-процестерді 
уақытылы талдау бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде, барлығы 36 бизнес-процеске 
талдау жүргізіледі, процестердің нәтижелілік өлшемдерінің орташа нәтижелілігі - 100% 
құрайды. 

Мемлекеттік корпорацияда алғаш рет «Документолог» электрондық құжат 
айналымы жүйесі базасында ІНҚ басқаруы жасалды. Мемлекеттік корпорацияның ішкі 
нормативтік құжаттарының өзектілігін бақылау тұрақты негізде жүзеге асырылады, 
базада барлығы 124 құжат жарияланды, бір жыл ішінде 54 ІНҚ бекітіліп, жұмысқа 
қабылданды. ІНҚ базасын құру пайдаланушылардың құжаттарды іздеу уақытын 
үнемдейді және құжат әзірлеушілерді құжаттардың сұраным бойынша ұсынуға 
алаңдатпайды. ІНҚ өзектендіру СМЖ ІНҚ-ға өзгерістер енгізу кезінде, құжаттың 
қолданылу мерзімі өткеннен кейін, заңнамалық құжаттар және Мемлекеттік 
корпорацияның ұйымдастыру құрылымы өзгерген жағдайда жүргізіледі. 

 
32. HR-МЕНЕДЖМЕНТТІ ІСКЕ АСЫРУ 
 
Мемлекеттік корпорацияның Орталық аппаратының құрылымдық 

бөлімшелерінде, Орталық филиалында және филиалдарында HR-менеджменті мен 
сапа менеджменті жүйесін енгізу мақсатында, келесі жұмыс жүргізіледі: Мемлекеттік 
корпорацияның сапа менеджменті жүйесіне және HR-менеджментке. 
 

КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ 
 
Мемлекеттік корпорацияның Даму стратегиясының «Адами капиталды 

дамыту» 3-бағытын, Мемлекеттік корпорацияның HR-саясатының «Корпоративтік 
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мәдениетті қалыптастыру және дамыту» HR–процесінің бағыты бойынша 5.3.1-
тармағын іске асыру мақсатында, қазіргі уақытта Мемлекеттік корпорацияда 
Корпоративтік мәдениетті дамыту жөніндегі ауқымды бағдарлама іске 
асырылуда.  

Корпоративтік мәдениеттің диагностикасы, қызметкерлерді оқыту, оларды тарту 
деңгейін бағалау, Корпоративтік мәдениетті дамыту бойынша жол картасын әзірлеу 
жүргізілді. 

Бағдарламаға Мемлекеттік корпорацияның қатардағы жұмыскерінен бастап 
басшылыққа дейінгі барлық жұмыскерлері тартылған. Көп жұмыскерлері оқудан өтіп, 
фокус топтары мен сұхбат сериясына қатысты.  

2019 жылы корпоративтік мәдениеттің диагностикасы жүргізіліп, оған 
Мемлекеттік корпорацияның 13,6 мың жұмыскері қатысты. 

Корпоративтік мәдениеттің тартылу деңгейі 78,7% құрады, жұмыскерлердің 
тұрақтамауы 11%-ға төмендеді. 

Оқыту, стратегиялық сессиялар өткізілді, фокус топтарына және сұхбат 
сериясына 271 жұмыскер қатысты. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік мәдениет (персоналдың 
тартылуы) диагностикасы 78,7% құрады, бұл 2018 жылдан 8,7% жоғары және 
позитивті аймақта (Халықаралық стандарт 60-70%), персоналдың тұрақтамауы 0,6%-
ға төмендеді. 

SANA корпоративтік, сервистік және инновациялық мәдениет бойынша іске 
асыру механизмімен SANA Кодексі бекітілді. 

 
2019 ЖЫЛҒЫ КОРПОРАТИВТІК ІС-ШАРАЛАР: 

 

2019 жылы Мемлекеттік корпорацияның барлық жұмыскерлерінің 80% астамын 

қамти отырып, 40 астам жүйелі корпоративтік іс-шара өткізілді. 

1) 2019 жылғы 21 ақпанда Мемлекеттік корпорацияның цифрлы мәдениет 
коды - SANA жарияланған бірінші Town Hall өткізілді. ISO 9001:2015 халықаралық 
стандартының талаптарына сәйкестікке СМЖ сертификаты тапсырылды, 500 адам 
қамтылды. 

2) 2019 жылғы наурыздан бастап шілдеге дейін 15 филиалда «Біз цифрлық 
мәдениетті қалыптастырамыз» Town Hall өткізілді, 3 067 астам адам қамтылды. 

3) барлық өңірлерде «Біз бір командамыз» спартакиадасы өткізілді, 5000 
астам адам қамтылды. 

4) «Бір команда – бір мақсат» спартакиадасы - 1200 астам адам қамтылды. 
5) «Бірге таза қазақстан» экологиялық акциясы - 2300 астам адам қамтыы.  
6) «Мектепке жол» акциясы - 700 астам бала қамтылды. 
7) «Донор күні» акциясы - 800 астам адам қамтылды (400 литр қан). 
8) Мемлекеттік және кәсіби мерекелер -17 мыңнан астам адам қамтылды. 
9) Басқа да корпоративтік іс-шаралар - 6 мыңнан астам адам қамтылды. 
10) Жастар ісі жөніндегі кеңесі, Ардагерлер кеңесі, футбол клубы, 

Мемлекеттік корпорацияның барлық филиалдарында ұйымдастыру комитеттері 
құрылды (ҚР Президентінің Жолдауы,                2019 жыл, Жастар жылы). 

11) Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылға арналған корпоративтік іс-
шаралар кестесі бекітілді. 
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12) Филиалдардың 29 HR дайджесті және 634 жұмыскер қамтылған үздік 
жұмыскер журналының 12 басылымы шығарылды. 
 

КАНДИДАТТАРДЫҢ БІЛІМІ МЕН ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН БАҒАЛАУ 
 
Персоналды сапалы іріктеу мақсатында, 2017 жылы бос лауазымдарға 

орналасуға үміткерлердің кәсіби білімін бағалау механизмі айқындалды. Оның 
шеңберінде Үміткерлерді тестілеу қағидалары мен тест сұрақтары әзірленді. Тест 
сұрақтарына негізгі және бейінді НҚА қамтылды. 

 2018 жылы 4583 үміткер білімін бағалаудан өтті, оның ішінде 2483 (54,2%) 
шекті деңгейден өтті, 2 100 (45,8%) шекті деңгейден өткен жоқ. 

Сонымен бірге ХҚКО ЫАЖ базасын пайдаланудың ресурстық шығыны 
туралы атап өткен жөн, себебі HR және кадр қызметі жұмыскерлерінің процесті 
сүйемелдеуі талап етілді, бұл 57 181 - адам сағаттарын қайта есептегенде, 65 астам 
адам. 

Осыған байланысты, Мемлекеттік корпорация басшылығы аталған процесті 
бөгде ұйымға беру туралы шешім қабылдаған, іріктеу нәтижелері бойынша барлық 
қойылатын талаптарға                             ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
тестілеу орталығы сәйкес келді, ол барлық қажетті жабдықтармен, ахуалдық 
орталықпен, ұялы байланысты басқышпен және т.б. жабдықталған. 

2019 жылдан бастап үміткердің білімі мен жеке іскерлік қасиеттерін бағалау 
МҚІА тестілеу орталығына берілді, Тестілеудің жаңа бағдарламасы бекітіліп (6 негізгі 
НҚА), базаға мемлекеттік және орыс тілдерінде сұрақтар енгізілді. 

Сапалы іріктеу тиімділігін айқындау үшін 2019 жылдың бірінші 
жартыжылдығында білімді бағалау кесімі жүргізілді, яғни 3104 үміткердің 1029-ы 
шекті деңгейден өтті, 90 үміткер қатысқан жоқ (келмеу, күшін жою, тоқтата тұру) 
және 1985 үміткер шекті деңгейден өтпеді. Осы қорытынды бойынша талдау 
жүргізілді, нәтижесінде барлық лауазым санаттарында «Акционерлік қоғамдар 
туралы» ҚРЗ бойынша шекті мәндердің төмендеуі байқалды. 

Жалпы, 2019 жылы 8674 үміткер тестілеуден өтті, оның ішінде 3243 (37,4%) 
шекті деңгейден өтті, 5 431 (62,6%) шекті деңгейден өткен жоқ. 

3243 үміткердің 1165-і жұмысқа қабылданып, 1077-і сыртқы кадр резервіне 
алынды. 

Нәтижелі өткен үміткерлердің ішінен 3 208 (99%) үміткердің жеке іскерлік 
қасиеттеріне баға берілді. 

Жұмыскерлерді сапалы іріктеу бойынша жұмыс жалғастырылатын болады. 
 
ЖОО ЖӘНЕ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТ ЕТУ 

 
 Адами капиталды дамыту үшін жоғары оқу орындарымен өзара әрекет ету 

жүргізілуде. 2019 жылы – 841 студент, 2018 жылы (499 студент) тәжірибеден өтті. 
Жұмыспен қамту орталықтарымен жұмыссыздарды кадрлық резервке тарту, 

барлық Бос орындар жәрмеңкесіне қатысу бойынша жұмыс тұрақты негізде 
жүргізілуде, әр айдың басында Жұмыспен қамту орталығына Бос орындар тізімі 
жіберіледі, жыл сайын талап етілетін мамандықтар бойынша оқу орындарының 
түлектерін тарту туралы шарт жасалады. 2019 жылы жастар практикасынан 537 адам 
өтті, 506 адам – қоғамдық жұмыскерлер, оның ішінде жұмысқа қабылданғандары – 285 
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адам, бұл 2018 жылмен салыстырғанда                    (672 практикант, оның ішінде 
жұмысқа қабылданғандары – 112 адам) 164 адамға артық.  

 
ДАРЫНДЫЛАР ПУЛЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ САБАҚТАСТЫҚТЫ ЖОСПАРЛАУ 

 
Мемлекеттік корпорацияның адами ресурстарын басқару бағыттарының бірі өз 

ұйымында таланттарды іздеу және дамыту болып табылады. 
Бүгінгі таңда әр түрлі ұйымдарда таланттарды басқару тәжірибесі 

қарастырылған. Зерттеулер негізінде ұйымдарда осы тәсілді дамыту үрдістері туралы 
қорытынды жасалды. 

Жетекші компаниялардың тәжірибесі көрсеткендей, өз ортасында дарындарды 
өсіріп, тәрбиелеп, өз жұмыскерлеріне басымдық беру әлдеқайда тиімді. 

Осыған байланысты, ағымдағы жылы одан әрі дамыта отырып, Таланттар 
пулын құру жоспарланып отыр. 

Таланттар пулын қалыптастыру жобасы: 
бірінші кезең - үміткердің қалауы бойынша өтінім беру, нысанды толтыру, эссе 

жазу; 
екінші кезең - белгілі бір өлшемдер бойынша үміткерлерді іріктеу; 
үшінші кезең - үміткерлерді онлайн бағалау – кәсіби тестілеу, қабілеттілік 

тесттері; 
төртінші кезең – үміткерлерді ішкі бағалау – ассессмент  орталығы/құзыреттілік 

моделіне сәйкес құзыреттіліктер бойынша сұхбат. 
Жыл сайынғы сабақтастық жоспарын қалыптастыру процесі 
Жұмыскерлерді бағалау 
Көшбасшылық әлеует (жеке-іскерлік құзыреттіліктер, сандық, ауызша және 

логикалық ақпаратпен жұмыс істеу қабілеттілігі, ассессмент-орталық, жұмыскердің 
мінез-құлқын бағалау) 

Нәтижелілік (ҚНК) 
Калибрлеу сессиясы 
Қабылданатын шешімдер 
 Айлықақыны көтеру; 
 Мансаптық алға жылжыту (лауазымға көтеру, көлденең ауыстыру); 
 Айлықақыны төмендету; 
 Лауазымды төмендету; 
 Еңбек шартын бұзу; 
 Оқыту. 
 
ПЕРСОНАЛДЫ БЕЙІМДЕУ ЖҮЙЕСІ 
 
Мемлекеттік корпорацияның HR-саясатының 5.1.4-тармағын, Мемлекеттік 

корпорацияның Адами капиталды дамыту жөніндегі корпоративтік стандартының 5.1-
бөлімін іске асыру мақсатында, Орталық аппарат пен филиалдарда 4537 жаңадан 
қабылданғандарға бейімдеу ұйымдастырылған. 

Тиісті бұйрықтың негізінде тәлімгерлер тағайындалып, Бейімдеуді өткізу 
жоспары бекітілді. 

Тәлімгерлер кәсіби дағдыларды, практикалық қабылдауларды және 
лауазымдық міндеттерін сапалы орындау тәсілдерін меңгеруде жеке практикалық 
көмек көрсетті, жұмыскердің өз лауазымдық міндеттерін орындауын бақылады. 
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Жаңадан қабылданған жұмыскерлер үшін «Welcome-тренинг» бағдар беру 
бағдарламасы өткізілып, Жаңадан қабылданғандардың пакеттері берілді.  

2018 жылы Мемлекеттік корпорацияда бейімдеуден өткендер - 2 161 адам. 
2019 жылы Мемлекеттік корпорацияда бейімдеуден өткендер –               4 537 

адам. 
 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУ ЖҮЙЕСІ 
 
Мемлекеттік корпорациясының Даму стратегиясының «Адами капиталды 

дамыту» 3-бағытын, Мемлекеттік корпорацияның                     HR-саясатының 
«Құзыреттерді дамыту жүйесін жетілдіру» 5.1.5-тармағын және «Құзыреттерді 
дамыту» HR-процесін іске асыру мақсатында, Мемлекеттік корпорация 
жұмыскерлерінің кәсібилігі мен қызмет көрсету сапасына жауапкершілікті арттыру үшін 
2019 жылы келесі жұмыстар атқарылды: 

Оқу процесін жоспарлау 
Талдау жүргізіліп, жүйелік ІНҚ бекітілді: 
1) Оқытудың және құзыреттілікті дамыту жүйесінің тұжырымдамасы мен 

PDCA; 
2) Филиал жұмыскерлерін оқыту жүйесін, сервистік мәдениетті енгізу және 

құзыретін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары; 
3) Жұмыскерлердің құзыреттілігін дамыту және оқытуға арналған Бірыңғай 

пәндер кодтарының корпоративтік стандарты бекітілді; 
4) Филиалда халыққа мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша 

бірлескен семинар-кеңестер кестесі; 
5) Фронт-офистер жұмыскерлерінің бірыңғай кестесі мен оқыту және 

құзыреттілігін дамыту кестесі; 
6) Оқыту және құзыреттілікті дамыту жүйесі мониторингінің нысандары және 

оларды толтыру жөніндегі нұсқаулық, Құзыреттілікті дамыту және білімді бағалау 
журналы әзірленді; 

Ішкі оқыту 
Мемлекеттік корпорация жұмыскерлерінің жұмыс бағыттарына қарай кәсіби 

(Hard skills) және жеке-іскерлік (Soft skills) құзыреттіліктері бойынша құзыреттерін 
дамыту іс-шаралары тұрақты негізде жүргізіледі, SANA мектебінің басшыларын, 
жұмыскерлерін және ішкі жаттықтырушыларын (тәлімгерлерін), SANА сервистік 
мәдениет модулін оқыту, сондай-ақ ОМО, ЖАО филиалдарының жұмыскерлерін, ішкі 
жаттықтырушыларды, психологтарды және HR-менеджерлерді оқыту жүргізіледі.  

2019 жылы: 
1) Басқа ұйымдардың оқытуынан 1240 жұмыскер өтті, оның ішінде: 
1.1) Жеке-іскерлік құзыреттілігі (Soft skills) бойынша 7 оқыту, оған 335 жұмыскер 

қатысты; 
1.2) Кәсіби құзыреттілігі (Hard skills) бойынша 24 оқыту, оған 905 жұмыскер 

қатысты;  
2) ЖАО-мен 8 449 бірлескен семинар өткізілді, оған 20 824 жұмыскер қатысты, 

ОМО-мен 18 БКБ өткізілді, оған 5 201 жұмыскер қатысты; 
3) МҚІА-мен бірлесіп, 52 Development day семинарлары өткізілді, оған 1885 

жұмыскер қатысты; 
4) фронт-офистердің ішкі жаттықтырушылары 53 584 оқыту өткізді,  
5) бэк-офистердің ішкі жаттықтырушылары 31 779 оқыту өткізді; 
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6) келесі бағыттар семинарлар өткізіледі:  
НҚА - 22 836 оқыту; 
МК ІНҚ - 7762 оқыту;  
МКҚ стандарттары – 34 609 оқыту; 
Кәсіби құзыреттілігі – 9 079 оқыту; 
Жеке-іскерлік құзыреттілігі – 3 318 оқыту. 
 
Оқу процессін ұйымдастыру 
Сапасыз көрсетілген мемлекеттік қызметтерді талдау негізінде, ай сайын 

филиалдарға жұмыскерлер үшін қосымша оқыту жүргізу қажет болған 
жағдайларда, қызметтік жазбалар жолданады. 

Ай сайын оқыту және құзыреттілікті дамыту жүйесіне мониторинг жүргізіліп 
отырады. 

 
Персоналдың білімін бағалау 
Жұмыскерлердің білімін бағалау үшін оқытылған тақырыптар бойынша үнемі 

онлайн тестілеу өткізіледі. 
 
SANA ішкі жаттықтырушылар мектебі 
SANA құзыреттілік мектебі құрылды (825 адам). Қателіктер болмаған жағдайда, 

ішкі жаттықтырушыларға 2 мың теңгеден 10 мың теңгеге дейін қосымша 
коэффициенттер белгіленді.  

Ай сайын ішкі жаттықтырушыларды оқыту және құзыреттілігін дамыту 
жұмыстары жүргізіледі. 

Филиалдың директорлары, директорларының орынбасарлары, қалалық фронт-
офистердің басшылары мен олардың орынбасарлары, сондай-ақ бас мамандары, 
жетекші мамандары мен мамандары, ішкі жаттықтырушылар мен HR-менеджерлер 
үшін сервистік мәдениетті дамытуға қатысты БКБ-семинарлар өткізілді. 

 
Онлайн-оқыту 
Мемлекеттік корпорацияда 2018 жылдан бастап жұмыскерлерді онлайн 

оқыту және құзыреттілігін дамыту үшін бірыңғай ақпараттық платформа 
белгіленіп, оқыту және құзыреттілікті дамыту бағдарламасы құрылды. Оған 16 893 
пайдаланушы тіркелген.  

2019 жылы онлайн оқыту жүйесі бойынша келесі курстар өткізілді: 
«Сервистік мәдениет», «Басқарушылық ойлау: тәжірибе және технологиялар»; 
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚРЗ және «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс–қимыл туралы» ҚРЗ, «Сапа менеджменті жүйесі», «HR-саясат». 

Мемлекеттік корпорация филиалдарының 18 718 жұмыскері оқудан өтті, 
барлығы 140 сабақтан 28 курс жүктелді.  

 
«HR-сәрсенбі» оқуы 
2019 жылғы 12 сәуірден бастап Сарыарқа ауданының № 8 бөлімінде 

«Сервистік мәдениет» пилоттық жобасы іске қосылды. 
Нұр-Сұлтан қ. филиалының HR менеджерлері мен ішкі жаттықтырушыларын 

сервистік мәдениетті дамыту бойынша оқыту, «Ойын ережелері» (10 жаттықтырушы) 
жаттықтырушылар командасы үшін 3 сағаттық тимбилдинг өткізілді. № 8 бөлім 



«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ 2019 жылғы қызметі туралы есеп 
53 

 
 

 

жұмыскерлері үшін 4 сағаттық «SANA сервистік мәдениеті» тимбилдингі өткізілді, оған 
Нұр-Сұлтан қ. филиалының басшылығы қатысты.  

Филиалдың директорлары, директорлардың орынбасарлары, қалалық фронт-
офистердің басшылары мен олардың орынбасарлары, сондай-ақ бас мамандары, 
жетекші мамандары мен мамандары, ішкі жаттықтырушылар мен HR- менеджерлер 
үшін сервистік мәдениетті дамытуға қатысты БКБ-семинарлар өткізілді. 

SANA кодексі бекітілді. 
Мемлекеттік корпорацияның Даму стратегиясының талаптары мен 

перспективалары ескеріле отырып, персоналды дамытудың қажетті деңгейін 
қалыптастыру және қолдау мақсатында, 2019 жылы келесі жұмыстар жүргізілді: 

1. Мемлекеттік корпорацияның Даму стратегиясының «Адами капиталды 
дамыту» 3-бағытын, Мемлекеттік корпорацияның  
HR-саясатының «Құзыреттерді дамыту жүйесін жетілдіру» 5.1.5-тармағын, 
Мемлекеттік корпорацияның Адами капиталды дамыту жөніндегі корпоративтік 
стандартының 5.6-бөлімі 5.6.2-тармағының 5.6.2.9-тармақшасын іске асыру 
мақсатында, 2019 жылға арналған Мемлекеттік корпорация жұмыскерлерінің 
құзыреттілігін дамытудың күнтізбелік жоспары бекітілді.  

2. Есептік кезеңде оқу орталықтары және академиялар Мемлекеттік 
корпорацияның 1240 жұмыскерін қамти отырып,                 30 корпоративтік оқыту 
(24 – HARD SKILLS, 8 – SOFT SKILLS) ұйымдастырды, 2018 жылмен салыстырғанда 
(3150 жұмыскер) 1910 жұмыскерге (60,6%) аз. 

Мемлекеттік корпорацияның Адами капиталды дамыту жөніндегі корпоративтік 
стандартының талаптарына сәйкес, Орталық аппараттың, Орталық филиал және 
филиалдарының жұмыскерлері өткізілген семинар/тренингтердің тиімділігін бағалау 
және оны одан әрі жақсарту мақсатында сауалнамадан өтті, онда жұмыскерлер 
мынадай түрде бағаланды: өте жақсы – 62%, жақсы – 31%, қанағаттанарлық – 6%, 
қанағаттанарлықсыз – 1%, жауап беруге қиналды – 0. 
 

ЖАСТАР САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУ 
 
ҚР Президентінің 2019 жылды Жастар жылы деп жариялауына, сәйкес, 

Мемлекеттік корпорацияның барлық филиалдарында және ОА-да Жастар ісі жөніндегі 
кеңестер құрылған. 

Жастар ісі жөніндегі кеңестердің қатысушылары Ұйымдастыру комитетімен 
және кәсіподақпен бірлесіп, корпоративтік мәдениетті дамыту мақсатында, 
Мемлекеттік корпорацияның барлық жұмыскерлері үшін түрлі корпоративтік іс-
шаралар, конкурстар мен кездесулер ұйымдастырады. 

Қазақстан Республикасында Жастар жылын іске асыру шеңберінде, 
Мемлекеттік корпорацияда Жастар ісі жөніндегі кеңестер құрылды. 

2019 жылы Жастар ісі жөніндегі кеңестер белсенді қатысып, «Біз бір 
командамыз» тимбилдингін, «Бірге таза Қазақстан» экологиялық акциясы, 
киберфутбол, ҚТК, зияткерлік ойындар, ағылшын тілі клубы, «Қазақ аруы» және т.б. 
корпоративтік іс-шаралар өткізді. 

Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік жастар саясатын іске асыру үшін, ЖАО 
Жастар саясаты басқармаларымен, Жастар ресурстық орталықтарымен, «Жас Отан» 
ЖҚ меморандумдар жасалды. 
 

ПЕРСОНАЛДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН НӘТИЖЕЛІЛІГІН  БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ 
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 HR-саясатының «Тиімділік пен нәтижелілікті бағалау жүйесін жетілдіру» 5.2-

бөлімінің 5.2.1-тармақшасын іске асыру мақсатында, басқармалардың әрбір 
жұмыскері үшін директорлары мен директор торынбасарлары 2019 жылға арналған 
Мақсаттар картасы мен SMART технологиясы бойынша жеке даму жоспарларын 
бекітті.  

Мақсаттар карталары жұмыскерлердің назарына жеткізіліп, көрсеткіштердің 
орындалуына талдау жүргізіледі. Филиалдардың барлық құрылымдық бөлімшелері 
Мақсаттар карталарын орындайды. 

Мемлекеттік корпорация филиалдары (облыстық аппарат)  жұмыскерлерінің 
2019 жылғы қызметінің тиімділігі: 

Бағалауға жататындардың қамтылуы - 100% (14 348), А рейтингі (1) – 7,02% 
(1007), В рейтингі (0,75) – 82,35% (11815), С рейтингі (0,50) – 10,43% (1496), D рейтингі 
(0) – 2,17% (311). 

2019 жылға арналған ОА және ОФ жұмыскерлері қызметінің тиімділігі бекітілді: 
1. Мақсаттар тізбесі; 
2. ОА және ОФ жұмыскерлерінің мақсаттар карталары; 
3. Қалалық/аудандық бөлімдер жұмыскерлерінің ҚНК. 
ОА және ОФ жұмыскерлерінің 2019 жылғы қызметіне бағалау жүргізілді:  
Бағалауға жататындардың қамтылуы – 100% (1838), А рейтингі (1) – 44,8%, В 

рейтингі (0,75) – 68,2%, С рейтингі (0,50) – 1,2%, D рейтингі (0) – 0,4%. 
Жалғыз акционердің болжамдарына (KPI), Мемлекеттік корпорацияның Даму 

стратегиясына сәйкес Басқарма төрайымы мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылға 
арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары (2019 жылғы 26 маусымдағы 
№ 01-01-02/03 ДК шешімі) бекітілді, оларды Басқарма (2019 жылғы 18 сәуірдегі № 01-
02-04/13 шешімі), Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар және 
сыйақылар жөніндегі комитеті (2019 жылғы                18 сәуірдегі № 01-02-04/13 шешімі) 
алдын ала мақұлдаған. 

Теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі (ТКЖ) қағидаты және SMART әдістемесі 
бойынша 5 (бес) корпоративтік ҚНК (2018 жылы –5 көрсеткіш), 24 функционалдық ҚНК 
(2018 жылы – 194 көрсеткіш) бекітілді, оның ішінде ТКЖ бойынша Персонал – 4, 
Клиенттер – 6, Процестер – 13 және Қаржы – 6. 

Басқарма мүшелерінің 2018 жылға арналған ҚНК негізінде, Директорлар 
кеңесінің 2019 жылғы 26 маусымдағы № 01-01-02/03 шешімімен бекітілген 2018 жылғы 
жұмыс қорытындысы бойынша басшы қызметкерлердің нақты мәндері және 
корпоративтік (110% қол жеткізу) және функционалдық (113%) нәтижелілігі 
есептелген.  

Сондай-ақ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 03 мамырдағы № 01-01-02/02 
шешімі негізінде, 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметінің 
жұмыскерлеріне және Корпоративтік хатшыға, 2019 жылғы І тоқсанға - Ішкі аудит 
қызметінің жұмыскерлеріне, Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 қыркүйектегі               
№ 01-01-02/04 шешімі бойынша ІАҚ жұмыскерлеріне 2019 жылғы ІІ тоқсанға және 2019 
жылғы 27 қарашадағы № 01-01-02/05 шешімімен – 2019 жылғы ІІІ тоқсанға сыйақы 
берілді.  

 
ПЕРСОНАЛДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ 

 
Материалдық емес: 
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2019 жылы Мемлекеттік корпорацияның жұмыскерлеріне 1172 құттықтау хат 
және 4410 алғыс хат берілді. 

1172 құттықтау адресатының 668 (56,9%) – бала тууына, 234 (19,9%) – үйлену 
тойына, 178 (15,1%) – мерейтойға, 53 (4,5%) – зейнеткерлік жасқа жетуге, 39 (3,3%) - 
ЖОО бітіруге байланысты берілді. 

2018 жылмен салыстырғанда құттықтау адресаттарының саны артты, егер 2018 
жылы жұмыскерлерді құттықтау адресаттарымен қамтылу 3% құраса, 2019 жылы 5% 
болды. 

2019 жылдың IV тоқсанынан бастап SANA корпоративтік мәдениетінің «Тану» 
бағдарламасы шеңберінде жұмыскерлердің Туған күнімен құттықтаулар жіберіліп, 
корпоративтік чаттарда аптаның үздік жұмыскері тұрақты негізде таратылады. 

Мемлекеттік корпорацияның 634 жұмыскері қамтылған 12 корпоративтік «Үздік 
жұмыскер» журналы шығарылды. 

Ай сайынғы ауыспалы кубоктар енгізілген: Үздік бөлім, Үздік жұмыскер. 
Материалдық: 
Мемлекеттік корпорацияның Даму стратегиясының «Адами капиталды дамыту» 

3-ші бағытын, Мемлекеттік корпорациясының HR - саясатының «Қызметтің тиімділігі 
саласындағы саясат» 5.2-тармағын іске асыру шеңберінде және қолданыстағы 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларының    5.7.2-
тармағына сәйкес, Мемлекеттік корпорацияның жұмыскерлеріне 2019 жылға 
арналған сыйақының базалық ставкасы бекітілді.   
 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ ЖҮЙЕСІ 
 

  Сондай-ақ персоналды әлеуметтік қолдау мақсатында, 15 бастауыш кәсіподақ 
ұйымынан тұратын және 9 247 кәсіподақ мүшесін біріктіретін Жергілікті кәсіподақ 
жұмыс істейді, бұл Мемлекеттік корпорацияда жұмыс істейтіндердің 66% құрайды. 
2019 жылғы желтоқсан айында белгілі бір басымдықтарға ие жаңа Ұжымдық шарт 
қабылданды:  

- Жұмыс берушінің қалауы бойынша мереке алды күндерінде жұмыс күнінің 
ұзақтығы қысқартылуы мүмкін; 

- Жұмыскер демалыс күндері мен мереке күндерін қоспағанда жұмыс күндері 
Жұмыс берушінің және (немесе) әкімшілік-аумақтық бірліктің (аудан, қала, облыс және 
республикалық маңызы бар қала) немесе елдің атынан спорттық жарыстарға және 
(немесе) мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысқан жағдайларда, оның ағымдағы 
еңбекақысы Тараптардың келісімі бойынша сақталады және оның қатысқаны өзінің 
жазбаша хабарламасы негізінде Жұмыс берушінің актісімен ресімделеді; 

Келесі жағдайларда: 
1) некені тіркеу; 
2) баланың туу; 
3) жақын туыстары қайтыс болған; 
4) жұбайының немесе зайыбының қайтыс болған жағдайларда, - Жұмыскердің 

жазбаша хабарламасы негізінде, Жұмыс беруші Тараптардың келісімі бойынша 
жалақысы сақталатын 3 (үш) жұмыс күні еңбек демалыс бере алады; 

- донор болып табылатын Жұмыскерді медициналық тексеру және қан мен оның 
компоненттерін донациялау күні Жұмыс беруші оның жұмыс орны (лауазымы) мен 
орташа жалақысы сақтай отырып, жұмыстан босатады. Өтеусіз донациялауды жүзеге 
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асыратын Донор орташа жалақысын сақтай отырып, қосымша бір демалыс күнін 
алады; 

- Кәсіподақ төрағасының қолдаухаты бойынша Жұмыс берушінің атына 
жұмыскерден тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау туралы ұсыныс енгізілуі 
мүмкін. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ 2019 жылғы қызметі туралы есеп 
57 

 
 

 

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕ АҚ 

2019 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНМЕН АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ (мындық теңгеде)  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 

 

Мың  теңгемен Ескерт
. 

2019 жылғы  31 

желтоқсанға   

      

Активтер     

Ұзақ мерзімді активтер  
   

Негізгі құралдар 6 
24.735.064   

Материалдық емес активтер  
7 913.893   

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер 
 42.548   

Облигацияларға инвестициялар 8 1.609.777   

Мерзімі ұзартылған салық бойынша 

активтер 25 93.877   

Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері  –   

Басқа да ұзақ мерзімді активтер  2.908   

  27.398.067   

      

Ағымдағы активтер     

Қорлар 9 981.788   

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 10 793.536   

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем  487.628   

Басқа да ағымдағы активтер 
11 419.688   

Банк салымдары  
12 4.580.848   

Ақша қаражаты мен оның эквиваленттері 
13 8.441.057   

 
 15.704.545   

Активтердің жиыны  43.102.612   

     

Меншікті капитал мен міндеттемелер     

Меншікті капитал     

Жарғылық капитал 
14 

31.579.946   

Бөлінбеген пайда  228.222   
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Меншікті капитал жиыны  31.808.168   

      

Ұзақ мерзімді міндеттемелер     

Жалдау бойынша міндеттемелер  40.631   

Мерзімі ұзартылған салық бойынша 

міндеттемелер 25 –   

  40.631   

     

Ағымдағы міндеттемелер     

Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша 

міндеттемелер 15 2.823.073   

Төленуге жататын табыс салығы   –   

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 16 2.045.645   

Сатып алушылармен жасалған шарттар 

бойынша міндеттемелер 17 3.897.644   

Төленуге жататын ҚҚС  1.943.518   

Басқа да ағымдағы міндеттемелер 18 543.933   

  11.253.813   

Міндеттемелер жиыны  11.294.444   

Меншікті капитал мен міндеттемелер 

жиыны  43.102.612   
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«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕ АҚ 

2019 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНМЕН АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ (мындық теңгеде)  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 

  

31 желтоқсанмен аяқталған жыл 

үшін 

Мың  теңгемен Ескерт. 2019 жылғы  

     

Түсім 19 69.206.610  

Жалдау бойынша кірістер  483.729  

Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 20 (61.789.325)  

Жалпы пайда  7.901.014  

     

Жалпы және әкімшілік шығыстар 
21 (7.635.913)  

Басқа да операциялық кірістер 22 153.968  

Басқа да операциялық шығыстар 23 (128.373)  

Операциялық пайда  290.696  

     

Негізгі құралдардың құнсыздануы  –  

Күтілетін несие залалдарын есептеу, нетто 5,8,10,12,13 (30.866)  

Қаржылық  кірістер 24 500.013  

Қаржылық шығындар  (3.538)  

Салық салғанға дейінгі пайда / (залал)  756.305  

    

Табыс салығы бойынша шығыстар 25 (195.733)  

Есепті жылғы таза пайда/(залал)  560.572  

     

Басқа да жиынтық кіріс  – – 

Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің/ 

(залалдың) жиыны  560.572  
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  31 желтоқсанмен аяқталған жыл үшін 

Мың  теңгемен Ескерт. 2019 жылғы  

     

Операциялық қызметтен болған ақша ағындары    

Салық салғанға дейінгі пайда / (залал)  756.305  

Түзетулер:    

Тозу, таусылу және амортизация  3.454.372  

Қаржылық  кірістер 24 (500.013)  

Қаржылық шығындар  3.538  

Негізгі құралдарды шегеруден болған залал, нетто 23 50.953  

Негізгі құралдардың құнсыздануы  –  

Күтілетін несие залалдарын есептеу, нетто 

5,8,10,12,

13 
30.866  

Демалыстар мен жұмыскерлердің бонустары бойынша резервтерді 

есептеу 15 
1.415.067  

Өтеусіз алынған активтерден болған кіріс 22 (54.018)  

Басқа да резервтер мен есептелген міндеттемелер  20.923  

Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда  5.177.993  

Сауда және басқа да дебиторлық берешектің өзгеруі    

Төленуге жататын ҚҚС-тегі өзгеріс  1.002.424  

Тауар-материалдық қорлардағы өзгеріс  (222.705)  

Сауда дебиторлық берешектегі және басқа да ағымдағы активтердегі 

өзгеріс  
112.129  

Сауда және басқа да кредиторлық берешектегі және басқа да 

ағымдағы міндеттемелердегі өзгеріс  
52.439  

Жұмыскерлердің сыйақылары бойынша міндеттемелердегі өзгеріс  (2.296.788)  

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердегі 

өзгеріс  
986.333  

Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары  4.811.825  

Төленген табыс салығы  (1.007.046)  

Алынған сыйақы  312.894  

Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары  4.117.673  

    

Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағындары    

Банк салымдарын (орналастыру)/алу, нетто  (4.552.472)  

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу,   (1.861.664)  

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатудан түскен 

түсімдер  
17.467  

Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтеріндегі өзгеріс  8 22.544  
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Инвестициялық қызметте (пайдаланылған) / алынған таза ақша 

ағындары  
(6.374.125)  

 

Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындары    

Жалдаудың негізгі борышы бойынша міндеттемелерді өтеу  (13.568) – 

Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары   (13.568) – 

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі   (2.270.020)  

Ақша қаражаты мен оның баламаларының анықтамасына жауап 

бермейтін қалдықтарды алып тастау 5 
–  

Күтілетін несие залалдарының резервіндегі өзгеріс  26.449  

Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның эквиваленттері  10.684.628  

Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның эквиваленттері 13 8.441.057  
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«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕ АҚ 

2019 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНМЕН АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ (мындық теңгеде)  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 

Мың  теңгемен 

Жарғылық  

капитал 

Бөлінбеген 

пайда Жиыны 

     

2018 жылғы 31 желтоқсанға (қайта есептелген) 31.579.946 2.767.971 34.347.917 

     

Бір жылғы таза пайда – 560.572 560.572 

Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны – 560.572 560.572 

    

Акционерге бөліп беру (8-ескертпе) – (3.100.321) (3.100.321) 

2019 жылғы  31 желтоқсанға 31.579.946 228.222 31.808.168 

 


