
 «Мемлекеттік корпорация» КЕАҚ 

Азаматтарға арналған үкімет - 2020 жылға арналған Корпоративтік оқиғалар 

күнтізбе. 

 

№ 

п/п 

Іс-шаралар Қарау 

мерзімі (ай) 

1. Мемлекеттік корпорацияның 2017 - 2021 жылдарға арналған 

Даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация 

Басқармасының 2019 жылға арналған есебін қарау туралы. 

ақпан 

2020 ж. 

2. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2019 жылғы 

қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау туралы. 

ақпан 

2020 ж. 

3. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2019 

жылғы 4-тоқсандағы есебін және Мемлекеттік корпорацияның 

Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы жылдық есебін қарау 

туралы. 

ақпан 

2020 ж. 

4. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне 2019 жылғы 4-тоқсандағы және 2019 жылғы 

жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы 

беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы. 

ақпан 

2020 ж. 

5. Жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы және 

кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, 

Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы таза табысын бөлу 

тәртібі жөніндегі ұсыныстар туралы. 

мамыр 

2020 ж. 

6. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған 

даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы 

(2020 жыл). 

мамыр 

2020 ж. 

7. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2020 

жылғы 1 тоқсандағы есебін қарау туралы. 

мамыр 

2020 ж. 

8. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне 2020 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы беру және 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы. 

мамыр 

2020 ж. 

9. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелері 

үшін 2020 жылға арналған қызметтің түйінді көрсеткіштерінің 

(ҚТК) картасын бекіту туралы. 

мамыр 

2020 ж. 

10. Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы қызметі туралы 

жылдық есепті бекіту туралы 

маусым 

2020 ж. 

11. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған 

даму жоспарының 2019 жылғы орындалуы туралы есепті қарау 

туралы. 

маусым 

2020 ж. 

12. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен 

мүшелеріне сыйлықақы беру және 2019 жылғы жұмыс 

қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін бекіту туралы. 

маусым 

2020 ж. 

13. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық 

есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның 

маусым 

2020 ж. 
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Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

Мемлекеттік корпорация - "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы"КЕАҚ. 

қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы. 

14. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2021 жылға 

арналған бюджетін бекіту туралы. 

қазан 

2020 ж. 

15. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2020 

жылғы 2-тоқсандағы есебін қарау туралы. 

қазан 

2020 ж. 

16. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне 2020 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы беру және 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы. 

қазан 

2020 ж. 

17. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған 

даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы 

(2020 жыл). 

қазан 

2020 ж. 

18. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2020 

жылғы 3-тоқсандағы есебін қарау туралы. 

қараша 

2020 ж. 

19. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі 

қызметкерлеріне 2020 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс 

нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы беру және 

сыйақы мөлшерін бекіту туралы. 

қараша 

2020 ж. 

20. Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы даму жоспарының 

іске асырылуын бағалауды бекіту туралы. 

қараша 

2020 ж. 

21. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған 

даму жоспарын бекіту туралы. 

қараша 

2020 ж. 

22. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2021 

жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы. 

желтоқсан 

2020 ж. 

23. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлері 

қызметінің 2021 жылға арналған уәжді түйінді 

көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы. 

желтоқсан 

2020 ж. 

24. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы 

қызметінің 2021 жылға арналған уәжді түйінді 

көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы. 

желтоқсан 

2020 ж. 


