
 
 
 

БЕКІТІЛГЕН 

«Мемлекеттік қызмет персоналын басқару  

ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының 

Директорлар кеңесінің хаттамасымен 

(2018 жылғы  «___» __________ 

№___) 

 

«Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық  

орталығы» акционерлік қоғамының  

ақпаратын ашу туралы  

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы» 

акционерлік қоғамының ақпаратын ашу туралы осы Ереже (бұдан әрі – Ереже) 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, «Мемлекеттік 

қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан 

әрі – Қоғам) Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және  ішкі 

құжаттарына сәйкес әзірленді. 

2. Осы Ереже ақпарат ашудың ережелері мен тәртібін, жалпыға қол 

жетімді құжаттардың, алу мақсатына қарамастан барлық мүдделі тұлғаларға 

ашуға жататын ақпараттың, Қоғамның Бірден бір акционеріне ұсынуға 

жататын құжаттардың, ақпараттың тізімін, ақпаратты ашудың әдістері мен 

мерзімдерін анықтайды. 

 

2.  Ақпарат ашудың мақсаттары 

 

3. Қоғам туралы ақпарат ашудың мақсаттары мыналар: ашық болуын 

қамтамасыз ету және тиісті корпоративтік басқарудың стандарттарын 

сақтауға Қоғамның әркез дайын екенін растау, Қоғам туралы ақпаратты оны 

шешім қабылдау үшін қажетті көлемде алуға мүдделі барлық тұлғаларға 

жеткізу. 

4.  Қоғамның ақпарат ашу саясаты инвестициялық және басқарушылық 

шешімдер қабылдауы үшін маңызы бар ақпаратты алуға Бірден бір 

акционердің құқықтарын мейлінше толық іске асыруға қол жеткізуге,  сондай-

ақ ашылған жағдайда Қоғамға және Бірден бір акционерге нұқсан келтіруге 

қабілеті бар ақпаратты қорғауға бағытталады. 

 

3. Ақпаратты ашудың қағидаттары 

 

5. Қоғам туралы ақпаратты ашудың негізгі қағидаттары мыналар: 

1) ақпаратты тұрақты түрде және уақытылы ашу; 

2) ақпараттың ашық әрі қол жетімді болуы;  

3) ақпарат мазмұнының шындығы мен толықтығы; 

4) ақпаратты шұғыл түрде ашу. 



 
 
 

6. Ақпаратты тұрақты түрде және уақытылы ашу қағидаты Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Қоғамның ішкі құжаттарында 

көзделген ақпарат ұсынудың мерзімдері мен жүйелілігін Қоғамның сақтауын 

білдіреді. 

7. Ақпараттың ашық әрі қол жетімді болу қағидаты мүдделі тараптар 

еркін қол жеткізетін ақпаратты тарату арналарын Қоғамның таңдауын 

білдіреді. 

Қоғам қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалған басқа да 

құпиясы бар ақпаратқа қатысты  құпиялық режимін сақтауды ескеріп, өзінің 

қызметі туралы ақпараттың мейлінше ашықтығын қамтамасыз етуге ниетін 

іске асырады. 

8.  Шындық мен толықтық қағидаты ашылатын факті мен оқиғаны 

толық көлемде түсіну үшін жеткілікті, шындыққа сәйкес келетін ақпаратты 

Бірден бір акционерге және басқа да мүдделі тараптарға Қоғамның ұсынуын 

білдіреді. 

9.  Шұғыл ашу қағидаты Бірден бір акционердің және басқа да 

тараптардың мүддесін қозғайтын, атап айтқанда оларға мейлінше қысқа 

мерзімде тиісті шешімдер қабылдауға қажет болған кезде, айрықша маңызы 

бар фактілер мен оқиғаларға қатысты ақпаратты Қоғамның ұсынуын білдіреді. 

 

4.  Қоғам туралы ақпарат 

 

10. Қоғам туралы ақпарат Қоғам туралы жалпыға қолжетімді ақпаратты, 

сондай-ақ Бірден бір акционер туралы ақпаратты білдіреді және ол барлық 

елеулі көрсеткіштер туралы мәліметті, атап айтқанда қаржылық жағдайы, 

экономикалық көрсеткіштері, Қоғамның меншік құрылымы және басқарылуы, 

қызметінің жоспарлары мен нәтижелері, Қоғамның Бірден бір акционері, 

корпоративтік басқару тәжірибесі туралы ақпаратты қамтиды. 

 

5. Ақпаратты ашудың әдістері 

 

11. Қоғам ақпаратты қағаз және электрондық тасушы күйінде беру, 

брифингілер, баспасөз конференцияларын ұйымдастыру, ақпаратты бұқаралық 

ақпарат құралдарында жариялау, кітапшалар мен буклеттерді басып шығару 

жолымен бере алады, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік веб-сайтында 

жариялай алады. 

 

6. Қоғамның ақпаратын ашуға жауапты адамдар (органдар)  

 

12. Қоғамның Бас директоры ақпараттың толықтығына, шындығына, 

уақытылы болуына және ақпаратты ашу тәртібінің сақталуына жауапты. 

13. Осы Ереженің ақпаратты ашу жөніндегі нормаларының сақталуын 

Қоғамның Бірден бір акционері бақылайды және мониторингілейді. 

14. Қоғам туралы ақпаратты ашуға Қоғамның корпоративтік хатшысы 

көмек береді. 

 



 
 
 

7. Қол жетімділігі шектелмейтін ақпарат 

 

15. Жалпыға қол жетімді ақпаратты ашу оның барлық осыған мүдделі 

тұлғаларға қол жетімділігін қамтамасыз етуді, сондай-ақ ашудың тиісті 

әдістері қолданылып, ақпаратты Бірден бір акционерге және басқа да мүдделі 

тұлғаларға ұсынуды білдіреді. 

16. Жалпыға қол жетімді ақпарат қызметтік, коммерциялық және заңмен 

қорғалатын құпия ретінде саналатын мәліметке жатпайтын ақпарат ретінде 

танылады. 

17. Ақпарат Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады 

және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және 

Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте ашылады. 

 

8. Жалпыға қол жетімді ақпаратты корпоративтік веб-сайтта 

орналастыру 

 

18. Қоғамның корпоративтік веб-сайтында келесі жалпыға қол жетімді 

ақпаратты ашуға құқығы бар: 

1) Қоғамның корпоративтік басқару кодексі; 

2) Қоғам қызметінің түрлері бойынша; 

3) Қоғамның лауазымды адамдарының жұрт алдында сөйлеген 

сөздері туралы; 

4)  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

өзге де мәліметтер туралы. 

 

9. Жалпыға қол жетімді ақпаратты ашудың тәртібі 

 

19. Жалпыға қол жетімді ақпарат Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес Қоғамның 

корпоративтік веб-сайтында орналастыруға жатады. 

20. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жүгінген кезде, Қоғам  

олар сұрау салған ақпаратты Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат 

құралдары туралы қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте және 

мерзімде ұсынады. 

 

10. Ереженің нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік 

 

21. Осы Ереже нормаларының бұзылғаны Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік туғызады.  


