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1. Жалпы ережелер  

 

1. «Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы» 

акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы туралы осы Ереже (бұдан әрі – 

Ереже) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, Корпоративтік 

басқару кодексіне, Қоғамның Жарғысына және «Мемлекеттік қызмет 

персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – 

Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді. 

2. Қоғамның ішкі құжаты болып табылатын осы Ереже Қоғамның 

корпоративтік хатшысының (бұдан әрі – Корпоративтік хатшы) құқықтық 

мәртбесі мен міндеттемелерін, оны тағайындаудың және мерзімнен бұрын 

босатудың тәртібін, сондай-ақ Корпоративтік хатшы қызметінің тәртібін 

анықтайды. 

3. Корпоративтік хатшы - акционерлік қоғамның қызметкері болып 

табылады, Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Атқарушы 

органының мүшесі болып табылмайды және Қоғамның Директорлар кеңесімен 

тағайындалатын ол Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ 

өзінің қызметі шегінде Қоғамның Бірден бір акционерінің және Директорлар 

кеңесі жиналысының отырыстарын дайындауды және өткізуді бақылайды, 

Қоғамның Бірден бір акционерінің (бұдан әрі – Бірден бір акционер) жалпы 

жиналысының күн тәртібі мәселесіне және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

отырысына қатысты материалдардың әзірленуін қамтамасыз етеді, олардың қол 

жетімді болуын қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді. 

4. Корпоративтік хатшы Қазақстан Республикасының «Акционерлік 

қоғамдар туралы» заңы, Қоғамның Жарғысы, осы Ереже және онымен 

жасалатын еңбек шарты негізінде қызмет етеді. 

 

                             2. Корпоративтік хатшының мәртебесі 

 

5. Қоғамның штаттық қызметкері болып табылатын Корпоративтік хатшы 

өзінің өкілеттіктерін тұрақты және тәуелсіз негізде атқарады. 

Корпоративтік хатшының құқықтық мәртебесі Қазақстан 

Республикасының заңдарында, Қоғамның Жарғысында және Корпоративтік 

басқару кодексінде, осы Ережеде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында 

анықталады. 

6. Корпоративтік хатшы Қоғамның ұйымдық құрылымында және 

корпоративтік басқару жүйесінде Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.  

7. Өзінің мәртебесіне сәйкес Корпоративтік хатшы: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген корпоративтік 

басқару рәсімдерін жүзеге асыруға, сондай-ақ Қоғам қабылдаған және оның 

ішкі құжаттарында бекітілген «корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесі» 

ұсынымын орындау үшін жауапты тұлға; 
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2) Қоғам, Бірден бір акционер, Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі, 

Атқарушы орган және Қоғамның басқа да органдары мен мүдделі тұлғалар 

арасындағы жүйелі қарым-қатынастардың сақталуын қамтамасыз ететін тұлға; 

3) Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы 

заңнамасына (корпоративтік заңнама), «корпоративтік басқарудың үздік 

тәжірибесі» үдерістеріне жүйелі түрде мониторинг жүргізетін және Қоғамның 

корпоративтік басқару тәжірибесін дамытумен жүйелі түрде айналысатын тұлға 

болып табылады. 

 

3. Корпоративтік хатшыны іздеу, іріктеу, тағайындау  

және лауазымынан  босату тәртібі  

 

7. Қоғамның Корпоративтік хатшысы отырысқа қатысқан Директорлар 

кеңесі мүшелерінің дауыс көпшілігі қабылдаған Директорлар кеңесінің 

шешімімен тағайындалады.  

Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы Директорлар кеңесінің 

шешімінде міндетті түрде мыналар көрсетіледі: 

1) оның өкілеттіктерінің мерзімі; 

2) осы Ережеде көзделген лауазымынан мерзімнен бұрын босатудың 

арнайы негіздемелері  (Корпоративтік хатшы өкілеттіктерін тоқтату); 

3) оның лауазымдық айлық ақысының мөлшері және сыйақы шарты. 

8. Корпоративтік хатшы лауазымына орналасатын үміткерлерді іздеу 

және іріктеу бос басқарушы және басқарушылық лауазымдарына конкурстық 

іріктеуді реттейтін ішкі құжатқа сәйкес ашық және ашық рәсімдер негізінде 

жүзеге асырылады. Осы ретте Корпоративтік хатшы лауазымына орналасатын 

үміткерлер бойынша ұсынысты тек Бірден бір акционер және/немесе Қоғамның 

Директорлар кеңесінің мүшелері ғана енгізе алатыны ескеріледі. 

Кандидаттардың әрқайсысына қатысты ақпарат осы Ереженің 1-қосымшасына 

сәйкес Директорлар кеңесіне ұсынылуы тиіс. 

9. Мынадай талаптарға жауап беретін адам Корпоративтік хатшы 

лауазымына тағайындалады: 

1) корпоративтік басқару саласындағы жұмыс тәжірибесі (өтілі) кемінде 

бес жыл; 

2) дағдарыстық басқару тәжірибесі; 

3) жүктелген мiндеттердi орындау үшiн жеткiлiктi бiлiмінің, тәжірибесі 

мен бiлiктiлiгінің болуы. Корпоративтік хатшының  біліміне қойылатын 

талаптар осы Ереженің 2-қосымшасында айқындалған; 

4) жеке қасиеттер бағалаудан кандидаттың өтуі арқылы анықталатын 

стратегиялық көзқарас қабілетінің болуы; 

5) Қоғамға, атап айтқанда Қоғамның органдары мен лауазымды 

адамдарына қатысты мүдде қайшылығының болмауы; 

6) жеке қасиеттер – белсенділік, бастамашылдық, табандылық, қойылған 

міндеттердің шешілуіне қол жеткізу қабілеті және осы ретте Қоғамның басқа 

лауазымды адамдарымен жеке қайшылыққа түспеуі, ашық араласу, 
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жауапкершілік, өзіне-өзі сенуі, корпоративтік қатынас қатысушыларының 

арасындағы қақтығыстарды реттеу қабілеті, егер Қоғамның мүддесіне жауап 

береді деп сенсе, тәуелсіз пайымдама білдіру және ұстану қабілеті; 

7) Қоғамға жалғаулы байланысының болмауы; 

8) жеке компьютерді меңгеруі; 

9) талдау қабілеті; 

10) басқарушылық еңбекті ұйымдастыру және құжаттармен жұмыс, еңбек 

мәдениеті, қызметтік әдеп мәселелерін білуі; 

11) беделінің мінсіз болуы; 

12) корпоративтік хатшы/ұқсас лауазым немесе корпоративтік хатшы 

орынбасарының/ұқсас лауазымының кем дегенде 1 жыл жұмыс тәжірибесі; 

13) Дипломдалған хатшылар мен басқарушылар институтының (ICSA) 

Корпоративтік хатшылардың біліктілік жүйесіне CSQS (Corporate Secretaries 

Qualifying Scheme)  тең халықаралық деңгейде танылған кәсіби біліктілігінің 

болуы қаланады. 

10. Корпоративтік хатшы лауазымына тағайындалған адаммен еңбек 

шарты жасалады. Еңбек шартының талаптарын Қоғамның Директорлар кеңесі 

бекітеді. Қоғам атынан еңбек шартына Қоғамның Бас директоры Директорлар 

кеңесінің хаттамалық шешімінің негізінде қол қояды. 

11. Корпоративтік хатшыны қызметтен мерзімнен бұрын босатудың 

арнайы негіздері мыналар: 

1) міндеттемелерін жосықсыз орындау; 

2) Корпоративтік хатшының осы Ережеде және онымен жасалған еңбек 

шартында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі. 

Корпоративтік хатшыны лауазымынан мерзімінен бұрын босатудың 

арнайы негіздері онымен жасалған еңбек шартында да көрсетіледі. 

12. Корпоративтік хатшы үшін Директорлар кеңесі үздіксіз жалғануды 

жоспарлау бағдарламасын бекітеді және ол жаңадан тағайындалған 

Корпоративтік хатшыларды лауазымымен танысуы бағдарламасын әзірлеуді 

және бекітуді міндетті түрде қамтуы тиіс. Аталған бағдарламаға сәйкес 

жаңадан тағайындалған Корпоративтік хатшыға оның алдындағы қызметтен 

босаған әріптесі, басқа істермен қатар,  істерді, құжаттарды 

(түпнұсқалар/көшірмелер), Бірден бір акционердің және Қоғамның 

Директорлар кеңесі құжаттарының электрондық дерекқорларын тапсыруы тиіс.  

Істерді тапсыру жаңа Корпоративтік хатшы тағайындалғаннан кейін 

күнтізбелік он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі төрағасының 

қатысуымен жүзеге асырылады. 

Істерді тапсыру қабылдау-тапсыру актісі бойынша жүзеге асырылады 

және онда мыналар міндетті түрде көрсетілуі тиіс: 

1) iстердi тапсырудың негiздемесі; 

2) тапсыру күні; 

3) тапсырылатын құжаттаманың уақыт кезеңi; 

4) тапсырылатын құжаттаманың атауы мен құрамы; 
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5) жаңадан сайланған Корпоративтік хатшы орындауы тиіс орындалу 

сатысындағы істердің (іс-шаралар, іс-әрекеттер, сұрау салулар) тізбесі. 

 

4. Корпоративтік хатшының міндеттері 

 

13. Корпоративтік хатшының негізгі міндеті Қоғамдағы корпоративтік 

саясатты тиімді жүзеге асыру болып табылады. 

14. Корпоративтік хатшының қызметі аясындағы міндеттер мыналар: 

1) Бірден бір акционердің құқықтары мен мүдделерін іске асыруға және 

қорғауға кепілдік беретін корпоративтік басқарудың ережелері мен рәсімдерін 

Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының қатаң сақтауын қамтамасыз 

ету; 

2) Бірден бір акционердің, Директорлар кеңесінің, Ішкі аудит қызметінің 

және Атқарушы органның арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыруды 

қамтамасыз ету; 

3) Қоғамның Бірден бір акционерінің қызметін ұйымдастыру; 

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам Комитеттерінің қызметін 

қамтамасыз ету және жетілдіру; 

5) Қоғамның, оның органдарының, лауазымды адамдарының және 

құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру жағдайы туралы 

мәліметпен Бірден бір акционерді және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

мүшелерін ақпараттық қолдау; 

6) Қоғам туралы қажетті ақпаратты сақтауды, ашуды және ұсынуды, 

сондай-ақ ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін сақтауды қамтамасыз ету; 

7) корпоративтік басқару саласындағы Қоғам органдарының және 

лауазымды адамдарының жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау. 

 

5. Корпоративтік хатшының функциялар 

 

15. Бірден бір акционердің құқықтары мен мүдделерін жүзеге асыруға 

және қорғауға кепілдік беретін корпоративтік басқарудың ережелері мен 

рәсімдерін қатаң сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі Қоғамның органдары мен 

лауазымды адамдарының міндеттерін орындауы үшін Корпоративтік хатшыға 

мынадай функциялар жүктеледі: 

1) Қоғамдағы корпоративтік басқарудың заңдылық  режимін сақтау, атап 

айтқанда Қоғамның Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен 

белгіленген корпоративтік басқару саласындағы рәсімдер мен ережелерге, 

Жарғының, Кодекстің және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының ережелерін 

ұстануды қамтамасыз ету жолымен; 

2) Қоғамдағы корпоративтік жағдайларды шешуді ұйымдастыру және 

оған қатысу; 

3) Қоғамның стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін іске асыруды 

қамтамасыз ету үшін Қоғамның корпоративтік басқару жүйесін қалыптастыру, 

сақтау және жетілдіру, корпоративтік басқару рейтингісінің және Бірден бір 
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акционер мен мүдделі тұлғалар тарапынан Қоғамға деген сенімнің жоғары 

деңгейіне қол жеткізу; 

4) қажет болған жағдайда басқа органдар мен Қоғамның лауазымды 

адамдарының алдында Бірден бір акционердің мүддесін жақтау; 

5) Корпоративтік шешімдер қабылдаған кезде Қоғамның Бірден бір 

акционеріне және Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметінде анықталған 

бұзушылықтар туралы хабарлайды және сол бұзушылықтарды жою жөніндегі 

шаралар бойынша оларға ұсыныстар енгізеді;  

6) Қоғам органдары мен қызметкерлерінің корпоративтік басқару 

саласындағы  іс-әрекеттеріне шағымдар мен өтініштерді қарайды, олар 

бойынша қызметтік тергеу жүргізуді ұйымдастырады және заңда белгіленген 

жауаптылыққа сол тұлғаларды тарту бойынша тиісті органға өз ұсыныстарын 

енгізеді; 

7) Сәйкестік туралы есепті дайындайды. 

16. Бірден бір акционер, Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі және 

Атқарушы орган арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыруды қамтамасыз 

ету жөніндегі міндеттерді орындау үшін Корпоративтік хатшыға келесі 

функциялар жүктеледі: 

1) Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының өзара іс-қимылын 

құқықтық, ұйымдастырушылық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыру, 

сондай-ақ олардың арасында ақпарат алмасу; 

2) Бірден бір акционерден түскен хаттардың, өтініштердің және 

шағымдардың есебін жүргізеді; 

3) Бірден бір акционерден Қоғамның атына өзінің құзыретіне жататын 

мәселелер бойынша хаттарға, өтініштерге және талаптарға жауап дайындауды 

ұйымдастырады, оларды құзыретіне осы мәселе жатқан жағдайда Қоғамның 

құрылымдық бөлімшесіне жібереді; 

4) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің құзыретіне қатысты мәселелер 

бойынша Бірден бір акционерден Қоғамның атына келіп түскен хаттардың, 

өтініштердің және талаптардың уақытылы және тиісті түрде қаралуын бақылау; 

5) Бірден бір акционерге оның құқықтары мен мүдделері мәселелері 

бойынша консультациялар ұсыну; 

6) қалыптасып келе жатқан корпоративтік жанжалдарды уақытылы 

анықтау, олар туралы Бірден бір акционерге, Директорлар кеңесіне және 

Қоғамның тиісті органдарына хабарлау. 

Корпоративтік жанжал Бірден бір акционер мен Қоғам органдарының 

лауазымды адамдары арасында туындайтын келіспеушіліктер мен 

жанжалдарды білдіреді және олар төмендегі салдардың бірімен жалғасады 

немесе жалғасын табуы мүмкін: қолданыстағы заңнаманың, Жарғының, 

Кодекстің немесе Қоғамның ішкі құжаттары нормаларының, Бірден бір 

акционер құқықтары мен мүдделерінің  бұзылғаны;  Қоғамға, оның 

органдарына (олардың мүшелеріне) қарсы талаптар жазу;  Қоғамның 

ағымдағы органдарының (олардың мүшелерінің) өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын тоқтату. 



7 
 

17. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Кодекске және 

Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Бірден бір акционерінің 

қызметін ұйымдастыру міндеттерін орындау үшін Корпоративтік хатшыға 

келесі функциялар жүктеледі:  

1) Бірден бір акционердің қарауына енгізу туралы ұсыныстарды, Бірден 

бір акционер тағайындайтын Қоғамның органдарына кандидаттарды сайлауға 

шығару туралы ұсыныстарды қабылдау; 

2) Бірден бір акционерге келіп түсетін ұсыныстар мен басқа да 

өтініштердің есебін жүргізу; 

3) Бірден бір акционердің шешімдерінің сапасын және орындау 

мерзімдерін бақылау және бақылаудың нәтижелері туралы Бірден бір 

акционерге хабарлау; 

4) Бірден бір акционердің шешімінің жобасына Бірден бір акционердің 

тапсырмаларын орындау туралы Қоғамның кез-келген лауазымды 

адамдарының есебін немесе ақпаратын тыңдау туралы ұсыныстар енгізу; 

5) Егер Бірден бір акционердің шешім жобасында Қоғам органдарына 

тағайындау туралы мәселелер қамтылса - Қоғамның тиісті органдарына 

тағайындалуға келісім беруі туралы сұрау салударды дайындау және 

кандидаттарға жіберу; 

6) Бірден бір акционердің тапсырмасы бойынша Қоғамның органдары 

мен лауазымды адамдарына қатысты шағымдар қарауды ұйымдастыру; 

7) Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне, Атқарушы органның және 

Қоғамның басқа да органдарының мүшелеріне Бірден бір акционер қабылдаған 

шешімдер туралы хабарлау; 

8) Бірден бір акционерге ұсыну үшін қажетті материалдарды 

қалыптастыру. 

18. Қоғамның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметін 

қамтамасыз ету және жетілдіру міндеттерін орындау үшін Корпоративтік 

хатшыға келесі функциялар жүктеледі: 

1) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне Қоғамда 

қолданылатын Қоғамның Директорлар кеңесінің және өзге де органдарының 

қызметі ережелерін түсіндіру, Қоғамның лауазымды адамдары туралы 

ақпаратты және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін тиісінше 

орындауы үшін қажетті өзге де ақпаратты ұсыну; 

2) Директорлар кеңесі отырыстарын жүргізу жоспарларының жобаларын 

дайындау және оларды Директорлар кеңесінің Төрағасына ұсыну; 

3) Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібі жобалары, оларды 

өткізу түрі бойынша ұсыныстарды әзірлеу және оларды Директорлар кеңесінің 

Төрағасына ұсыну; 

4) Директорлар кеңесі мүшелеріне және жиналыстарға шақырылған 

адамдарға Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру туралы уақытылы 

хабарлау; 

5) Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі отырыстарының 

күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды дайындау және жіберу; 
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6) Директорлар кеңесі отырыстарына қатысу және оларды өткізу рәсімін 

дұрыс сақтауды қамтамасыз ету;  

7) сырттай дауыс беру күйінде Директорлар кеңесі шешімдерн қабылдау 

рәсімін сақтауды қамтамасыз ету; 

8) Директорлар кеңесі отырыстарын нормативтік актілермен, сондай-ақ 

Директорлар кеңесі шешімдер қабылдауы үшін қажетті анықтамалық және 

басқа материалдармен қамтамасыз ету; 

9) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын жүргізуді 

ұйымдастыру және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді Бірден бір 

акционерге және Қоғам органдарына жеткізу; 

10) Директорлар кеңесі отырысының нәтижелері туралы отырысқа 

қатыспаған  Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлау; 

11) Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлерін жинау және 

оларды Директорлар кеңесінің Төрағасына беру; 

12) Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша 

дауыс беру қорытындыларын шығару; 

13) Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің басқа 

мүшелерінің жазбаша пікірлерімен таныстыру және Директорлар кеңесі 

мүшелеріне осы пікірлердегі шешімдердің жобалары туралы өздерінің 

пікірлерін ыңғайлы түрде ұсыну мүмкіндігін беру; 

14) Директорлар кеңесінің құзыретіне мақұлдау бойынша кіретін 

мәмілелер бойынша шешімдер қабылдау тәртібін сақтауды қамтамасыз ету; 

15) Директорлар кеңесінің шешімдерін орындаудың сапасы мен 

мерзімдерін бақылау және бақылау нәтижелері туралы Директорлар кеңесіне 

хабарлау; 

16) Директорлар кеңесі отырысында Директорлар кеңесі берген 

хаттамалық тапсырмаларды орындау туралы Қоғамның кез келген лауазымды 

адамдарының есебін немесе ақпаратын тыңдау туралы ұсыныстарды 

Директорлар кеңесінің Төрағасына енгізу;  

17) Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы олар 

сұраған құжаттар мен ақпаратты, атап айтқанда Директорлар кеңесі 

отырыстарының хаттамаларын, Қоғамның корпоративтік және ақпараттық 

саясаты туралы құжаттарын, Қоғам отырыстарының хаттамаларын, Бас 

директордың шешімдерін, Ішкі аудит қызметінің және Қоғамның 

аудиторларының қорытындыларын ұсыну т.т. 

18) Рәсімдер мен ережелерді сақтауға кедергі келтіретін Корпоративтік 

хатшының құзыретіне жататын барлық фактілер туралы Директорлар кеңесінің 

Төрағасына хабарлау; 

19) Комитеттердің жұмысын жоспарлауға дауыс беру құқығынсыз 

қатысу; 

20) Комитеттер отырыстарын өткізудің ұйымдастыру мәселелерін шешу; 

21) Қоғамның органдары мен басқа да мүдделі тұлғаларға Директорлар 

кеңесі комитеттерінің қарауына жоспарланған мәселелер туралы ақпарат беру; 
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22) Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарын шақыру туралы 

Қоғам органдарының мүшелеріне, Комитеттердің отырыстарына шақырылған 

қызметкерлерге хабарлау; 

23) Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша 

материалдарға Комитеттердің ұсынымдарын қосу; 

24) Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының ұсынымдары мен 

хаттамаларын жинау және мүдделі тұлғаларға жеткізу. 

19. Қоғамның, оның органдарының, лауазымды адамдарының және 

құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастырудың ахуалы туралы Бірден 

бір акционерді және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін ақпаратпен 

қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін орындау үшін Корпоративтік хатшыға 

келесі функциялар жүктеледі: 

1) Қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмысы туралы 

есептілікті ұсыну бойынша ұсынымдарды, нұсқаулықтарды және ережелерді 

әзірлейді; 

2) Қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын 

ұйымдастыру ахуалы туралы ақпараттық хаттардың жобаларын дайындайды. 

20. Қоғам туралы қажетті ақпаратты сақтау, ашу және ұсынуды 

қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындау үшін Корпоративтік хатшыға 

мынадай функциялар жүктеледі: 

1) Атқарушы органның орналасқан жерінде немесе Қоғам Жарғысы 

белгілеген басқа жерде Қоғамның түпнұсқалық құжаттарының есебін және 

сақталуын бақылау,  атап айтқанда: Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер 

және/немесе толықтырулар; Бірден бір акционердің шешімдері; қызметтің 

жекелеген түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) нақты іс-әрекеттер жасауға 

арналған Қоғамға берілген лицензиялар; Қоғамның есебінде тұрған (болған) 

мүлікке Қоғамның құқықтарын растайтын құжаттар; Қоғамның бағалы 

қағаздарын шығару проспектілері, Қоғамның бағалы қағаздарының 

шығарылғанының мемлекеттік тіркеуден өткенін растайтын құжаттар, бағалы 

қағаздарды жою, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы 

қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту; 

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже; Директорлар кеңесі 

отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары; Қоғамның корпоративтік 

басқару кодексі (Заңның 80-бабы); 

2) Қоғамның орналасқан жері бойынша оның түпнұсқалық құжаттарын, 

атап айтқанда Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын (сырттай 

отырыстардың шешімдерін), Директорлар кеңесі күн тәртібі мәселелері 

бойынша материалдарды есепке алуды және сақтауды қамтамасыз ету;  

Директорлар кеңесі Комитеттерінің ұсынымдары; Қоғамға жалғаулы 

байланысы бар адамдардың тізімі; Бірден бір акционерге және Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырыстары алдында ұсынылатын 

құжаттар (материалдар);  
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3) Бірден бір акционерге, Директорлар кеңесі мүшелеріне және Атқарушы 

органның мүшелеріне Қоғамның жоғарыда аталған құжаттарын ұсыну және / 

немесе қолжетімділігін қамтамасыз ету;  

4) Бірден бір акционердің және Директорлар кеңесі мүшелерінің талабы 

бойынша Қоғам құжаттарының көшірмелерін жасауды ұйымдастыру, сондай-ақ 

осы құжаттардың көшірмелерін куәландыру; 

5) Директорлар кеңесіне келіп түсетін барлық хат-хабарларды есепке алу 

және сақтау; 

6) Заңнамаға, Қоғам органдарының талаптарына, Қоғамның ішкі 

құжаттарына сәйкес Қоғамның ақпаратын, атап айтқанда Қоғамның 

корпоративтік веб-сайты арқылы, уақытылы әрі толық ашуды бақылау.  

21. Басқа да мәселелер: 

1) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің 

мүшелерімен, Атқарушы органмен, өзге де лауазымды адамдармен және 

Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен, тіркеушімен, 

Қоғамның аудиторымен, үшінші жақты кәсіпорындармен және ұйымдармен, 

сондай-ақ басқа да тұлғалармен және мемлекеттік органдармен өз құзыреті 

шегінде іскерлік хат алысу және басқа да іскерлік байланыстарды жүргізу; 

 2) Бірден бір акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің 

құзыретіне бекітуі жатқызылған Қоғамның ішкі құжаттарының жобаларын 

(жылдық есептерді қоса алғанда) дайындауды ұйымдастыру; 

3) Сыртқы аудитор және мемлекеттік органдар Қоғамға қатысты 

жүргізген тексерулердің нәтижелерін, анықталған бұзушылықтарды жою және 

осындай бұзушылықтарға болашақта жол бермеу жөнінде ұсынымдар әзірлеу 

үшін Директорлар кеңесіне және, қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесі 

комитеттеріне жеткізу. 

22. Ереженің осы тарауында көрсетілген функцияларды Корпоративтік 

хатшы жеке өзі (дербес) жүзеге асырады. 

 

 

6. Корпоративтік хатшының өкілеттіктері  
 

23. Корпоративтік хатшының өз құзыретіне кіретін барлық мәселелер 

бойынша Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарына жүгінуге, сондай-ақ 

Қоғамның басқару және бақылау органдарының отырыстарына қатысуға 

құқығы бар. Қоғамның органдары мен лауазымды адамдары өз құзыреттері 

шегінде Корпоративтік хатшыға оның өз функцияларын жүзеге асыруына 

көмектесуге міндетті. 

24. Корпоративтік хатшының сұрау салуға құқығы бар, ал Қоғамның 

лауазымды адамдары мен басқа да қызметкерлері өз құзыреттері шегінде 

Корпоративтік хатшыға оның өз функцияларын орындауы үшін қажетті 

ақпаратты (материалдарды) беруге міндетті. 

25. Корпоративтік хатшының сұрау салуға құқығы бар, ал Қоғамның 

лауазымды адамдары мен басқа да басқарушы қызметкерлері өз құзыреттері 
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шегінде Корпоративтік хатшыға Бірден бір акционердің және Директорлар 

кеңесінің шешімдерін орындау барысы туралы есепті беруге және қажет болған 

жағдайда шешімдердің орындалмау себебі туралы жазбаша түсініктеме беруге 

міндетті. 

26. Қоғамның лауазымды адамдары Корпоративтік хатшыға сыртқы 

аудитор және мемлекеттік органдар жүргізетін тексерулер туралы хабарлауы 

тиіс. 

27. Корпоративтік хатшы Қоғамдағы корпоративтік басқаруды 

жетілдіруге, Қоғамның басқару органдары мен бақылау органдары және 

Атқарушы органы арасындағы өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыруға 

бағытталған рәсімдерді бастауға құқылы.  

28. Корпоративтік хатшы Атқарушы органның басшысымен немесе 

Қоғамның басқа басшылығымен келісе отырып, олардың құзыреттілігін ескере 

отырып, осы Ережеге сәйкес өз құзыретіне жататын құжаттарды әзірлеу 

жобасына Қоғамның мамандарын тартуға құқылы. 

29. Корпоративтік хатшы Атқарушы органның басшысымен келісе 

отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Қоғамның 

ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Бірден бір акционердің, Директорлар 

кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің құзыретіне жататын мәселелер 

бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің материалдар дайындауын 

ұйымдастыруға құқылы. 

 

30. Корпоративтік хатшы Бірден бір акционердің құқықтары мен 

мүдделерін бұзатын немесе корпоративтік жанжалдардың пайда болуымен 

(мүмкіндігінің туындауына) жалғасатын іс-әрекеттерді тоқтатуды Қоғамның 

лауазымды адамдарынан және басқа да басшы қызметкерлерінен талап етуге 

және сол мезгілде бұл туралы Директорлар кеңесі Төрағасына хабарлауға 

құқылы. 

 

7. Корпоративтік хатшының жауапкершілігі 

 

31. Корпоративтік хатшы өз құқықтарын жүзеге асырған және өз 

міндеттерін атқарған кезде Қоғам мүддесі үшін әрекет етуі тиіс, және де 

Қоғамға қатысты өз құқықтары мен міндеттемелерін адал әрі ақылға қонымды 

түрде іске асырады. 

32. Корпоративтік хатшы Қоғамның коммерциялық және өзге де құпия 

ақпаратын құрайтын мәліметті жариялауы, оны жеке мақсатында пайдалануы 

немесе үшінші адамдарға беруі Қазақстан Республикасының заңнамасы 

көздеген жауапкершілікпен жалғасады. 

33. Корпоративтік хатшы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 

өзгеше негіздемелер мен жауапкершілік көлемі белгіленбесе, Қоғамға өзінің 

кінәлі әрекетімен (әрекетсіздігімен) келтірген залал үшін жауапқа тартылады. 
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8. Корпоративтік хатшының тәуелсіздігін,  

мәртебесін қорғауды, құқықтарын, өкілеттіктерін және  

әлеуметтік мүдделерін қамтамасыз ету тәртібі 
 

34. Қоғам және оның органдары Корпоративтік хатшының тәуелсіздігін, 

мәртебесін қорғауды, құқықтарын, өкілеттіктерін және әлеуметтік мүдделерін 

қамтамасыз етуге міндетті. 

35. Еңбек ақысын төлеу жүйесі, Корпоративтік хатшыны 

қамсыздандыруға қатысты шығыс сметасы Директорлар кеңесінің шешімімен 

бекітіледі. 

36. Қоғамның Атқарушы органының басшысы бекітілген бюджет шегінде 

Корпоративтік хатшының қызметіне байланысты төлемдерді жүзеге асыруға 

міндетті. 

37. Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшының мәртебесін және әлеуметтік 

мүдделерін қорғауды қамтамасыз еткен кезде оған төленетін еңбек ақысын 

және көтермелеуді Қоғамның Басқарушы директорына төленетін еңбек ақысы 

мен көтермелеуінен төмен емес нормасын енгізеді және Қоғамның атқарушы 

органдарына оның тәуелді болуын мейлінше азайтады. 

 

 

9. Қорытынды ережелер 

 

38. Ереже, сондай-ақ оған енгізілетін барлық өзгерістер мен 

толықтырулар Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі. 
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1-қосымша  

«Мемлекеттік қызмет персоналын 

басқару ұлттық орталығы» 

акционерлік қоғамының корпоративтік 

хатшысы  

туралы Ережеге  

 2018 жылғы  «___ »  __________ 

 

 

Кандидаттың фотосуреті 

3*4 

 

 

Корпоративтік хатшы лауазымына кандидат туралы мәлімет  

 

1. Жалпы мәлімет  

Аты – жөні   

 

(жеке куәлігіне толық сәйкестікте (паспортына), 

фаимилиясы, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда 

қашан және қандай себептен өзгергені көрсетіледі) 

Туған күні мен орны   

Тұрғылықты орны,  

телефон нөмірлері 

 

 

 

(Мекенжайы, қызметтік, үй, байланысу 

телефондары, елді мекенінің кодымен бірге толық  

көрсетіледі) 

Азаматтығы  

Азаматтығы басқа ел болса, шетелдік жұмыс күші 

ретінде  келуге рұқсатының нөмірі мен күшінде 

болу мерзімі көрсетіледі 

Адамды куәландыратын 

құжаттың толық реквизиттері 

 

 

Жақын туыстары туралы мәлімет (ата-анасы, зайыбы, аға-інісі, сіңілі-

қарындасы, балалары), сондай-ақ заң бойынша туыстар (аға, сіңілі-қарындасы, 

ата-анасы, зайыбының балалары (зайыптар): 

 

№ Аты-жөні  Туған күні, айы,  

жылы  

Туыстық қатынасы  

 

    

 

Заңды тұлғалардың жарғы капиталына тікелей немесе жанама қатысуы: 
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№ Аты-жөні  Туған күні, айы,  

жылы  

Туыстық қатынасы  

 

    

 

 

 

 

 

2. Кәсіби мәлімет: 

Білімі  

 

(оқу орнының атауы мен орналасқан жері, 

факультет немесе бөлімше атауы, оқу кезеңі, 

берілген біліктілік, білімі туралы дипломының 

реквизиттері көрсетіледі) 

Қосымша білімі, атап айтқанда 

біліктілікті арттыру курсы, арнайы 

оқытулар мен семинарлар, ғылыми 

атағы  

 

 

(оқу орнының атауы мен орналасқан жері 

көрсетіледі, оқу кезеңі, білімі туралы 

дипломының, сертификатының, куәлігінің 

реквизиттері) 

Корпоративтік басқару 

саласындағы жұмыс тәжірибесі  

 

 

(Корпоративтік заңгер және / немесе  

корпоративтік даму және актив басқару 

саласындағы маман  лауазымдарында жұмыс 

атқарған жылдардың саны көрсетіледі) 

Басшы лауазымдарындағы жұмыс 

тәжірибесі 

 

 

Жұмыс атқарған жылдар саны көрсетіледі  

Қол жеткізген жетістіктері   

 

(осы мәселе, мысалы ғылыми 

жарияланымдарының атауы, ғылыми 

әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы 

бойынша мәлімет көрсетіледі т т.) 

 

Кәсіби ұйымдарға мүше болуы  
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(осы мәселе, мысалы Корпоративтік хатшылар 

қауымдастығы, Тәуелсіз директорлар бойынша 

мәлімет көрсетіледі) 

Осы мәселеге қатысты басқа 

ақпарат  

 

 

(Кандидаттың кәсіби құзыретін сипайттайтын 

ақпарат көрсетіледі) 

 

 

 

 

 

 

Еңбек қызметі туралы мәлімет (қызметінің соңғы рет атқарған орнынан бастап, 

оның алдындағы жұмыс орындарының барлығын атап  көрсету қажет): 

Ұйым атауы: Ұйым қызметінің бағыты: 

Мекенжайы: 

Құрылымдық бөлімше: 

Лауазым 

атауы: 

Басталуы 

ай/жыл 

Аяқталуы 

ай/жыл 

Лауазымдық міндеттемелері: 

   Жұмыстан шығу себебі: 

(жолдары қажетіне қарай қосылады) 

 

 

3. Тіл меңгеруі  
(меңгеру деңгейі көрсетіледі: қанағат, жақсы, өте жақсы, еркін): 

 

Тіл Меңгеру деңгейі  

Оқу Сөйлесу Жазбаша 

Қазақ    

Орыс    

Ағылшын    

Басқа  (көрсетіңіз)    

 

 

4. Компьютерде жұмыс істей дағдысы: 

Операциялық жүйелер (керегін сызып көрсетіңіз): 

1) Windows ХР 

2) Windows 2000 Professional 

3) Windows NT 4.0 Workstation 

4) Windows 3.11/95/98/Me, MS DOS 

5) RedHat64bit 

 

Бағдарламалар (керегін сызып көрсетіңіз) 

1) MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access,Visio, Outlook, Microsoft Project) 
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2) Lotus (LotusNotes, Lotus-123, Organizer) қосымшалары 

3) Internet-браузерлер (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape т.т.) 

4) Adobe (Acrobat Reader, Photoshop т т.) 

5) WinRAR, AutoCAD, ABBYY Lingvo, PROMT 

6) басқалар (атап өтіңіз). 

 

5.Басқа мәлімет: 

Экономикалық қызмет саласында жасаған 

қылмысы, сыбайлас жемқорлық және 

мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 

мүддесіне қарсы басқа да қылмыстары үшін 

өтелмеген немесе белгіленген тәртіпте 

өшірілмеген сотталғандығының болуы 

Иә/жоқ 

Уәкілетті мемлекеттік органдар заңнаманы 

бұзғаны үшін қызметтік міндеттемелерін 

атқарудан алшақтатқаны туралы мәліметтің 

болуы  

Иә/жоқ, егер «Иә» болса, күні, 

ықпал шарасын кім қолданғаны 

көрсетіледі  

Бұрын банкрот танылған ұйымның басқарушы 

қызметкері болған немесе оған байланысты 

мәжбүрлеп жою, сақтау және акцияларын 

мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданды 

 

Ұйымның атауы, лауазым, жұмыс 

кезеңі  

Басқа да осы мәселеге қатысты бар ақпарат 

 

(қалауынша көрсетіледі) 

 

 

 

Мен, 

__________________________________________________________________________

___ (Корпоративтік хатшы лауазымына кандидаттың  

фамилиясы, аты, әкесінің аты) 

Мен бұл ақпаратты мұқият тексергенімді және оның шынайы әрі толық екендігін 

растаймын және мен ұсынып отырған мәліметтердің шындыққа жанаспағаны болса, 

бұл менің тағайындалуыма келісімімді қайта қараудың (алшақтатудың) негіздемесі 

болатынын қуаттаймын. ________________________________  

(қолы, күні) 
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2-қосымша  

«Мемлекеттік қызмет персоналын 

басқару ұлттық орталығы» 

акционерлік қоғамының  

корпоративтік хатшысы  

туралы Ережеге  

 2018 жылғы   

«___ »  __________ 

 

 

Корпоративтік хатшының біліміне қойылатын талап  
 

Корпоративтік хатшы  мыналарды білуі тиіс:  

1) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, «Акционерлік 

қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының заңдары, акционерлердің құқықтарын анықтайтын және 

акционерлік қоғам органдарының қызметін, бағалы қағаздардың эмиссиясы мен 

айналыс тәртібін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілер, Жарғы және 

Қоғамдағы корпоративтік қатынастарды реттейтін басқа да құжаттар: 

2) табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар туралы заңнаманың, 

еңбек, әкімшілік, салық заңнамасының, сот тәжірибесінің негіздері; 

3) Қоғамның корпоративтік басқару кодексі; 

4) Қоғам органдарының отырыстарын дайындау және өткізу тәртібі, 

олардың өзара іс-қимылы; 

5) Заңнаманың, қор биржаларының және Қоғамның ішкі құжаттарының 

талаптарына сәйкес ақпаратты ашу ережелері; 

6) Корпоративтік басқарудың отандық және алдыңғы қатарлы 

халықаралық тәжірибесі, атап айтқанда корпоративтік басқарудың озық 

отандық және сыртқы тәжірибесін көрсететін негізгі нормативтік құжаттар 

(Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Корпоративтік басқару 

қағидаттары, Ұлыбританияның Бірлескен Корпоративтік басқару кодексі, 

COSO ішкі бақылау жүйесінің үлгісі және т.б.); 

7) корпоративтік жанжалдар мен мүдде қайшылығын реттеу тәртібі; 

8) ақпаратты қорғау мәселелері бойынша әдістемелік және нормативтік 

құжаттар; 

9) келіссөздер жүргізуді ұйымдастыру және өткізу тәртібі; 

10) корпоративтік мінез-құлықтың әдептік нормалары. 
 

 


