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Перед вами новый номер корпоративного журнала 
“PRO ЕНПФ”, в котором мы традиционно (спустя 
4 выпуска можно, наверное, так говорить) 
постарались собрать самые разнообразные, 
интересные и полезные материалы, касающиеся 
пенсионной системы в целом и деятельности Фонда 
в частности. 

Этот выпуск у нас пятый по счету с того момента, 
как мы стали выходить ровно год назад. С тех пор мы 
стали “старше” и, хочется думать, мудрее в подборе 
тем, написании материалов, выборе фотографий, 
верстке. Например, с этого номера, как вы видите, 
наш журнал стал немного крупнее, если быть 
точнее, увеличился в нем размер шрифта. Многие 
из вас присылали нам в редакцию свои пожелания, 
среди которых была и просьба увеличить шрифт. Мы 
в своей работе стараемся учесть все поступившие 
предложения, ведь этот “сборник уникальных 
знаний” мы делаем специально для вас.

В этом номере мы познакомим вас с еще одним 
подразделением ЕНПФ в рубрике “Анатомия 
Фонда”, отправимся вместе с вами в путешествие 
на поиски знаний о зарубежном опыте в рубрике 
“Пенсионная система одной страны”. Отметим, 
что не только эти, но и другие рубрики стали 
содержательнее, и это естественно — наш журнал 
развивается, набирает силу. И надеемся — с 
каждым номером возрастает и ваш интерес к нему. 

Чуть не забыли отметить, что помимо всего прочего, 
в этом выпуске у нас специальный гость номера – 
председатель Общественного совета при ЕНПФ 
Евгений Сейпульник. 

Желаем вам приятного чтения. А также всем 
хорошо отдохнуть этим летом. И после отпусков, 
когда все вы окажетесь в привычной домашней или 
рабочей обстановке, откроете новый, сентябрьский 
номер “PRO ЕНПФ” и, возможно, ваше доброе 
настроение продлится еще на несколько дней...

С уважением, ваша редакция!

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
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Сіздердің алдарыңызда “PRO ЕНПФ” корпоративтік 
журналының жаңа нөмірі. Онда біз дәстүрлі түрде 
(4 шығарылымнан кейін осылай айтуға болатын 
шығар) жалпы зейнетақы жүйесіне және Қор 
қызметіне қатысты әр түрлі, қызықты және пайдалы 
материалдарды топтастыруға тырыстық.  

Журнал осыдан бір жыл бұрын шығарыла бастады. 
Бұл осымен бесінші шығарылым. Содан бері біз 
“есейе” түстік және тақырып таңдауда, материал 
жазуда, фотосуреттерді іріктеуде, беттеуде 
парасатты бола түстік деп ойлаймыз. Өздеріңіз 
көріп тұрғандай, біздің журнал осы нөмірден 
бастап, көлемді бола түсті, дәлірек – қаріптің көлемі 
үлкейтілді. Көпшілігіңіз редакцияға өздеріңіздің 
өтініш-тілектеріңізді жібердіңіздер, олардың 
ішінде қаріпті үлкейту туралы да ұсыныс болды. 
Біз барлық ұсыныстарды ескеруге тырысамыз, 
өйткені бұл “бірегей білімдер жинағын” сіздер 
үшін жасаймыз.  

Біз бұл нөмірде сіздерді “Қор анатомиясы”айдарын-
да БЖЗҚ-ның тағы бір бөлімшесімен таныстыра-
мыз, сіздермен бірге “Бір елдің зейнетақы жүйесі” 
айдарында шетелдік тәжірибе жайында білім іздеп 
саяхатқа шығамыз. Бұлар ғана емес, басқа да 
айдарлар мазмұнды бола түсті. Бұл табиғи жағдай – 
журнал күш жинап, даму үстінде. Әр нөмірі шыққан 
сайын сіздердің де оған деген қызығушылықтары-
ңыз артып жатыр деген үміттеміз. 
 
Айтпақшы, бұлардың бәрінен басқа, бұл 
шығарылымда нөмірдің арнайы қонағы сұхбат 
берді. Ол – БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық кеңестің 
төрағасы Евгений Сейпульник. 
 
Жақсы әсермен оқып шығуларыңызға және жаз 
айында жақсы демалуларыңызға тілектеспіз. Ал 
демалыстан кейін, үйреншікті үй немесе жұмыс 
жағдайында “PRO ЕНПФ” журналының жаңа, 
қыркүйектік нөмірін ашарсыздар, сонда тамаша көңіл-
күйлеріңіз тағы бірнеше күнге созылуы мүмкін...

Құрметпен, редакция! 
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Зейнетақы, 
үш құдық

Пенсия, три 
колодца

Кеңес одағы ыдыраған соң бұрынғы одақтас 
республикалардың ортақ зейнетақы жүйесі 
инерция бойынша тағы бірнеше жыл жұмыс 
істегені белгілі. Бұл ұрпақтар ынтымақтастығына, 
жауапкершілігіне негізделген жүйе болатын. 
Мұнда жұмыс істеуші халықтың ай сайынғы 
жалақысынан зейнетақы қорына салық ретінде 
жарналар аударылып тұрды. Ал жарналар ағым-
дағы зейнеткерлерге зейнетақы ретінде төленді.   

Қазақстан ТМД елдері ішінде алғашқылардың бірі 
болып зейнетақы жүйесіне реформа жүргізді. 1998 
жылдың 1 қаңтарынан бастап ортақ зейнетақымен 
қатар жинақтаушы зейнетақы жүйесі іске 
қосылды. Оны қолға алуға елдегі демографиялық 
жағдай себеп болған еді.

Бүгінде Қазақстанның зейнетақы жүйесі үш деңгей-
ден тұрады: 1) Мемлекеттік бюджеттен төленетін 
базалық және жасына байланысты (еңбек өтіліне) 
ортақ зейнетақы; 2) Бірыңғай жинақтаушы зейне-
тақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарна-
лары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары;  
3) Ерікті зейнетақы жарналары есебінен төленетін 
төлемдер. Үш деңгей бойынша зейнетақы төлемдерін 
төлеу тәртібін айқындау ҚР Үкіметіне жүктелген. 
Зейнетақы тағайындау және ортақ зейнетақы жүйесі 
бойынша зейнетақы төлемдерін белгілеуді ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жүзеге 
асырады. Ал міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы 
жинақтарын төлеумен БЖЗҚ айналысады. Мұнда 
ай сайынғы төлемдер зейнетақы жинақтарының 
сомасына байланысты белгіленеді.

Әрине, бұл үш деңгейдің әрбір құрамдауышының 
артықшылықтары да кемшілік жақтары да бар. 
Мысалы, ортақ зейнетақы жүйесінің артықшылығы: 
төлемдер ел бюджетінің мүмкіндігіне қарай, алдын 
ала белгіленген мөлшерде жүзеге асырылады. 
Алайда ол елдің демографиялық көрсеткіштеріне 
тәуелді болады. Қазір, халықтың қартаюы жалпы 
әлемдік құбылысқа айналып барады. Ал бұл, 
өз кезегінде жұмысқа қабілетті азаматтарға 
салынатын салық жүктемесінің ауырлауына және 

После развала СССР пенсионные системы стран 
постсоветского пространства работали по инерции: 
функционировала доставшаяся в наследство 
от Советского союза солидарная пенсионная 
система. Эта система основана на солидарности, 
взаимоответственности поколений, когда 
работающее население ежемесячно в виде налога 
платит в пенсионный фонд взносы, которые сразу 
поступают на выплаты текущим пенсионерам.
 
Казахстан стал первым из стран СНГ, 
осуществившим реформу пенсионного обеспечения 
населения. Так, с января 1998 года в Казахстане 
на ряду с солидарной стала функционировать 
накопительная пенсия система. Необходимость 
введения новой модели связана с изменением 
демографической ситуации в стране.
 
Сегодня пенсионная система Республики 
Казахстан состоит из 3-х уровней: солидарная, 
обязательная накопительная и добровольная 
накопительная пенсионная системы. За 
определение порядка пенсионных выплат по трем 
уровням отвечает Правительство РК. Назначение 
пенсий и определение размера пенсионных выплат 
солидарной пенсионной системы осуществляет 
Министерство труда и социальной защиты 
населения РК. Пенсионные выплаты в обязатель-
ной и добровольной накопительных пенсионных 
системах – непосредственная компетенция ЕНПФ, 
но размер выплат в зависит от суммы накоплений.

В этих трех уровнях различаются три компонента 
пенсионной системы, у каждого из которых 
имеются как преимущества, так и недостатки. 
Например, к преимуществам солидарного 
компонента относятся следующие факторы: 
выплаты осуществляются в заранее определенном 
размере в зависимости от возможностей странового 
бюджета, не зависимо от финансовых условий. 
Однако при этом, наблюдается высокая зависимость 
от демографических показателей, что в условиях 
общемировой тенденции – старения общества 
– приводит к увеличению налоговой нагрузки 
на работоспособное население и необходимости 
повышения пенсионного возраста.



PROЕНПФ8 9PROЕНПФ

Елнур Шалкибаев

Ерікті негіздегі

зейнетақы

на добровольных 
началах

Пенсия

зейнеткерлік жасты тағы да ұлғайту қажеттігіне 
әкеп соғады.

Жинақтаушы құрамдауыш – демографиялық 
көрсеткіштерге тәуелсіз және ел бюджетіне 
салмақ салмайды (классикалық түрінде мемлекет 
тарапынан кепілдік берілмейді). Одан басқа, 
салымшылдарды болашағына қаражат жинауға 
ынталандырады, қаржылық жағынан тұрақты 
(қанша жинасаң – сонша аласың) және жинақ қорын 
құрады. Ал оны ел экономикасына инвестициялауға 
болады. Бұл жерде жинақтаушы құрамдауыш елдің 
экономикалық ахуалына, оның ішінде халықтың 
табысы мен еңбек өнімділігінің өсімі және басқа 
да факторларға, сондай-ақ зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқару нәтижесіне тәуелді.  
 
Естеріңізге сала кетелік, Қазақстан Республикасы-
ның Заңына сәйкес БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлік басқаруды ҚР Ұлттық Банкі жүзеге 
асырады. Елімізде шартты-жинақтаушы құрам-
дауышты 2020 жылдан бастап енгізу жоспарланған. 
Ол ортақ және жинақтаушы элементтерден 
құралған. Бұл әлеуметтік сипаттағы жүйе: мұнда 
байлардың жинақтарын кедейлерге қарай қайта 
бөлу көзделген. Бұл жерде жинақталған қаражат 
салымшының меншігі болып табылмайды және 
ол қайтыс болғанда немесе шетелге тұрақты тұруға 
кеткен жағдайда оның жинағы басқа салымшылар 
арасында қайта бөлінеді.  

Атап өтілген құрамдауыштардың барлығы өзара 
тығыз байланысты және бір-бірін толықтыра түседі. 
Олар түптеп келгенде зейнетақы мөлшерін өсіруге 
бағытталған. Сонымен қатар демографиялық және 
экономикалық ахуалдарға тәуелділікті азайтып, 
зейнетақы жүйесінің тұрақталуына септігін 
тигізеді.       

Айта кетелік, қазіргі таңда көптеген әлем елдері 
зейнетақы жүйесінің әртараптандырылған моделін 
қалыптастыруға күш салып жатыр. Өйткені бұл 
модель бір құрамдауыштың кемшілік жақтарын 
басқа құрамдауыштың артықшылығымен өтеуге 
мүмкіндік береді.

Второй компонент – накопительный – не зависит 
от демографических показателей и не создает 
нагрузки для странового бюджета (в классическом 
виде без государственной гарантии). Кроме того, 
стимулирует вкладчиков накапливать средства, 
является финансово устойчивым (сколько 
накоплено – столько и выплачено) и создает 
пул сбережений, как базу для инвестирования в 
экономику государства. При этом накопительный 
компонент пенсионной системы зависим от 
экономической ситуации в стране, в том числе роста 
доходов населения и роста производительности 
труда и других факторов, а также от результатов 
инвестиционного управления пенсионными 
активами. Напомним, что согласно Закону 
Республики Казахстан доверительное управление 
пенсионными активами ЕНПФ осуществляет 
Национальный Банк РК.

Условно-накопительный компонент, который 
планируется ввести в Казахстане с 2020 года, 
сочетает элементы солидарного и накопитель-
ного компонентов. Здесь присутствует социаль-
ная ориентированность: предусмотрено пере-
распределение накоплений от богатых к бедным. 
И при этом, нужно учитывать, что накопленные 
средства не являются собственностью вкладчика и 
подлежат перераспределению в случае его смерти 
или выезда на постоянное место жительства за 
рубеж.

Все эти компоненты взаимосвязаны и дополняют 
друг друга, что в совокупности позволяет обес-
печить более высокий уровень совокупной пенсии, 
смягчить зависимость от демографических и 
экономических условий, и в целом сохранит 
финансовую устойчивость пенсионной системы.
 
Отметим, что большинство стран также идут по 
пути построения диверсифицированной модели 
пенсионной системы, предусматривающей выпла-
ту пенсий из различных компонентов, так как 
эта модель позволяет сгладить минусы одного 
компонента за счёт плюсов другого.
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Бүгінде Қазақстанның зейнетақы жүйесінің үш 
деңгейден тұратыны белгілі. Оның құрамындағы 
ортақ және жинақтаушы зейнетақы құрамдауыштары  
өзара оңтайлы үйлестірілген. Яғни, олар өзара тығыз 
байланысты және бір-бірін толықтыра түседі. Ал 
бұл, жиынтық зейнетақының жоғары деңгейін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Бұл туралы толығырақ 7-ші беттегі “Зейнетақы, үш құдық” мақаласынан 
оқыңыздар.

Сонау 1952 жылы қабылданған, Халықаралық еңбек 
ұйымының “Ең төменгі әлеуметтік қамсыздандыру 
нормалары туралы” Конвенциясына сәйкес орнын 
басу коэффициенті 40 пайызға тең болуы тиіс.
Яғни, зейнетақы мөлшері жұмыскер жалақысының 
кем дегенде 40 пайызын құруы керек.

Алайда зейнеткерлікке шыққандардың барлығы-
ның бірдей зейнетақысы жоғалтқан жалақылары-
ның 40 пайызына жете бермейді. Бұған зейнеткердің 
зейнет жасына дейінгі жалақысының төмен болуы, 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтілінің 
аздығы, зейнетақы жарналарының тұрақсыз ауда-
рылуы және басқа да факторлар әсер етуі мүмкін. 

Бірақ, осы жәйттерге қарамастан, қалайша лайықты 
зейнетақы алуға болады? Бұл мәселені шешудің бір 
жолы – ерікті зейнетақы жарналарын төлеу. 
 
Ерікті зейнетақы жарналары – бұл, салымшының 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өз еркі-
мен аударатын ақшасы. Бұл ретте салымшы жар-
наның сомасын өзі белгілейді және оны өзінің атына 
ғана емес, туған-туыстарының атына да аудара ала-
ды. Заңды тұлғалар да жеке тұлғаның пайдасына 
ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары болу-
ға құқылы. Мысалы, жұмыс беруші осылайша қыз-
меткерлерінің жұмысқа деген ынтасын арттыруға 
әрекет жасауы мүмкін. Ерікті зейнетақы жарналары 
ерікті түрде жүзеге асырылады. Бұл үшін Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорымен шарт жасалады. 

Осуществлять добровольные пенсионные взносы 
нужно самостоятельно. Для этого необходимо 
заключить договор с ЕНПФ и получить номер 
счета, на который будут перечислены добровольные 
отчисления в фонд.

Ерiктi зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі, 
оларды төлеу, сондай-ақ зейнетақы төлемдерiн 

төлеу тәртiбi ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт 
тараптарының келiсуi бойынша белгiленедi. 
Осылайша, шартта жалақы мөлшерін немесе 
жалақының Қорға аударылатын пайызын көрсету-
дің қажеті жоқ. Өйткені, ерікті зейнетақы 
жарналарының сомасы салымшының мүмкіндігі 
мен ықыласына қарай ай сайын өзгеруі мүмкін.  
2017 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша БЖЗҚ-
да ерікті зейнетақы жарналары есебінен барлығы 
39,2 мың шот ашылған. Олардағы жинақтардың 
жалпы сомасы 1,7 млрд. теңгені құрайды.
 
Ерікті жарналар да басқа зейнетақы жарнала-
рымен қатар әр түрлі қаржы құралдарына инвести-
цияланады, сәйкесінше оларға да күн сайын 
инвестициялық табыс есептеледі. Ерікті жарналар 
есебінен құралған зейнетақы жинағының басқа 
зейнетақы жинақтарынан айырмашылығы сол, 
оны зейнеткерлік жасқа толмай жатып алуға 
болады. 

Сонымен, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорында зейнетақы жинақтары бар:

1) елу жасқа толған;
2) мүгедек болып табылатын;
3) Қазақстан Республикасының шегінен тысқары 
жерлерге тұрақты тұруға кететiн немесе кеткен 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында айқын-
далған, кету ниетiн немесе фактiсiн растайтын 
құжаттарды ұсынған адамдар ерiктi зейнетақы жар-
налары есебiнен зейнетақы төлемдерiн алуға құқылы.
4) Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған 
жағдайда, олар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға 
қалдырылады. 

Әлемдік тәжірибелерді зерделей келе, БЖЗҚ 
қазір ерікті зейнетақы жарналары сынды 
болашаққа қаражат жинау құралын белсенді түрде 
пайдалану мүмкіндігін қарастырып жатыр. Қор 
мамандарының есептеуінше, аз мөлшерде тұрақсыз 
аударылған ерікті жарналары есебінен құралған 
зейнетақы жинағы зейнеткердің берекелі тіршілігін 
қамтамасыз етуге елеулі түрде септігін тигізеді.

В настоящее время пенсионное обеспечение 
Казахстана состоит из трех уровней, сочетающих 
одновременно механизмы солидарной и накопи-
тельной систем. Все компоненты взаимосвязаны 
и дополняют друг друга, что позволяет обеспечить 
более высокий уровень совокупной пенсии.

Подробнее читайте в материале “Пенсия, три колодца” на стр. 6

Согласно Конвенции Международной организации 
труда “О минимальных нормах социального обеспе-
чения”, принятой еще в 1952 году, установлено, что 
норма коэффициента замещения должна равняться 
40%. То есть пенсия должна составлять не менее 
40% от заработной платы работника. 

Однако немногие к выходу на пенсию могут достичь 
этих пресловутых 40%. Сказаться на этом могут 
такие факторы как невысокая зарплата, небольшой 
трудовой стаж в накопительной пенсионной 
системе, нерегулярное и неполное перечисление 
пенсионных взносов и др. 

Так что же делать, чтобы, несмотря на выше-
названные факторы, получать достойную пенсию? 
Одним из вариантов решения вопроса может быть 
внесение добровольных пенсионных взносов. 

Добровольные пенсионные взносы – это деньги, 
которые вкладчик вносит по своей инициативе в 
единый накопительный пенсионный фонд в пользу 
получателя пенсионных выплат. Причем вкладчик 
может не только самостоятельно определить сумму 
данных взносов, но и делать их в пользу любого 
человека, например, в пользу родителей, или же 
супруги, которая занимается уходом за детьми 
и домашним хозяйством, неработающего брата, 
сестры и т.д. Кроме того, добровольные взносы 
может осуществлять юридическое лицо. Например, 
работодатель таким образом может мотивировать и 
стимулировать своих сотрудников.

Осуществлять добровольные пенсионные взносы 
нужно самостоятельно. Для этого необходимо 
заключить договор с ЕНПФ и получить номер 
счета, на который будут перечислены добровольные 
отчисления в фонд.

Ставка добровольных пенсионных взносов, порядок 
их уплаты, а также порядок пенсионных выплат 

устанавливаются по соглашению сторон договора 
о пенсионном обеспечении за счет добровольных 
пенсионных взносов. Таким образом, в договоре не 
нужно указывать сумму или процент от зарплаты, 
которую вкладчик намерен перечислять в фонд, 
поскольку сумма добровольных пенсионных 
отчислений каждый месяц может меняться в 
зависимости от возможностей и желания вкладчика, 
что, согласитесь, удобно.  По состоянию на 1 мая 
2017 года в базе данных ЕНПФ насчитывается
39,2 тысяч счетов с добровольными накоплениями, 
общая сумма которых составляет 1,7 млрд тенге.

Добровольные взносы инвестируются наравне с 
обязательными и на них начисляется инвести-
ционный доход. В течение определенного периода 
за счет ДПВ будут сформированы добровольные 
пенсионные накопления, которые, в отличие от 
обязательных пенсионных накоплений, можно 
получать уже в 50 лет. 

Право на пенсионные выплаты, сформированные 
за счет ДПВ, имеют следующие лица:

1) достигшие пятидесятилетнего возраста;
2) являющиеся инвалидами;
3) выезжающие или выехавшие на постоянное 
место жительства за пределы Республики 
Казахстан иностранцы и лица без гражданства, 
представившие документы, определенные законо-
дательством Республики Казахстан, подтверж-
дающие намерение или факт выезда.
4) В случае смерти лица, имеющего пенсионные 
накопления в едином накопительном пенсионном 
фонде за счет ДПВ, они наследуются в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Казахстан.

Изучая мировой опыт, ЕНПФ рассматривает 
возможность активного использования такого 
инструмента накоплений как добровольные 
пенсионные взносы. Расчеты специалистов 
фонда показывают, что даже незначительное, 
но регулярное пополнение добровольного 
пенсионного счета позволит достаточно серьезно 
увеличить уровень пенсионного обеспечения.

Елнур Шалкибаев
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это юный пенсионер
Вкладчик -

Салымшы -
бұл бүгінгі жас зейнеткер 

Алу емес, табыс табу. Бұл, БЖЗҚ 
жанындағы Қоғамдық Кеңестің жаңа 

төрағасы Евгений Сейпульниктің 
өмірлік ұстанымы. Ол бұл лауазымды 

қызметке 2017 жылғы 24 мамырда 
Қоғамдық Кеңестің 4-ші отырысында 

көпшілік дауыспен сайланған болатын.
   

Жаңа төраға “PRO ЕНПФ” журналына 
берген сұхбатында Кеңестің атқарып 

жатқан жұмыстары, жинақтаушы 
зейнетақы жүйесін дамыту және өзінің 
өмірбаяны жайында өз ойларын ортаға 

салған еді.    

Зарабатывать, а не получать –
жизненное кредо нового председателя 

Общественного Совета при ЕНПФ
Евгения Сейпульника, избранного 

большинством голосов на 4 заседании
Совета 24 мая 2017 года.

С редакцией “PRO ЕНПФ” он делится
своим видением работы Совета,

развития накопительной пенсионной
системы и подробностями

своей биографии… 
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Қоғамдық Кеңес – бұл бірегей ұйым. Ол жұмыс 
істейтін барша қазақстандықтардың мүдделерін 
қорғайды. Ұйымның алдына қойылған міндеттерді 
әрине орындау керек. Олар Кеңес туралы Ережеде 
айқындалған. Кеңес – бірінші кезекте ұсыныс 
білдіретін орган. Оның жұмысы салымшылар үшін 
жинақтарды молайту және сақталуын қамтамасыз 
етудің ең тиімді нұсқаларын іздеуге бағытталған. 
Кеңес құру бастамасы БЖЗҚ-ға тиесілі. Бұл 
туралы толығырақ айтуымыз керек. Қор өз 
жұмысына қолғабыс ету бойынша жұртшылыққа 
өтініш жасады. Мойындау керек, бұл ұйымның 
басшылығы өзінің мүмкіндіктерін түсініп, өткен 
кезеңдерде жіберген қателіктерін талдай отырып, 
өзара тиімді шешімдерді іздеу үшін адамдарды 
маңызды мәселелерді талқылауға қатысуға шақыр-
ды. Мен, Қордың атап көрсеткеніндей, заңгерлік 
қызметтегі сіңірген еңбегім үшін Қоғамдық 
кеңестің жұмысына қатысуға шақырылдым. Біздің 
Кеңес Қор үшін ұсыныс берушілік сипатқа ие 
және Қор онымен келіспеуі де мүмкін. Мен мұны 
жақсы түсінемін. Бұл ретте тіпті адам сенбейтін, 
таңқаларлық идеялар алға тартылып, өңделіп, 
іске асырылуына мүмкіндік беретін алаң жасалды. 
Біздің басты міндетіміз қазіргі таңда қажетті 
өзгерістерді жасауға Қор басшылығының көзін 
жеткізу. Мінеки, бұл мен үшін Кеңестің жұмысына 
қатысу туралы Қордың ұсынысын құп алуға түрткі 
болды.

Евгений, неге БЖЗҚ жанындағы 
Қоғамдық Кеңеске келуді ұйғардыңыз? 
Бұл құрылымның алдына қойған негізгі 
міндеті қандай?

Общественный Совет – это уникальная организа-
ция, которая представляет интересы всех работаю-
щих казахстанцев.  Задачи, поставленные перед
этой структурой, мне кажутся вполне достижимы-
ми. Они определены в Положении о Совете. Это, 
в первую очередь, рекомендательный орган. Его 
работа направлена на поиск максимально выгод-
ных для вкладчиком вариантов приумножения 
накоплений, их сохранности. Инициатива созда-
ния Совета принадлежит именно ЕНПФ, и об 
этом необходимо сказать более. Фонд обратился 
к общественности с просьбой оказать содействие 
в его работе. Руководство этой организации, и 
надо отдать должное за это, понимая собственные 
возможности и анализируя прошлые ошибки, 
предложили людям принять участие в обсуждении 
наболевших вопросов для поиска взаимовыгодного 
решения. Я получил приглашение поучаствовать 
в работе, как было указано фондом, за мои 
заслуги в юридической деятельности. Я отлично 
понимаю, что наши советы для фонда имеют 
статус рекомендательного, фонд может с ними и 
не согласиться. При этом создавалась площадка, 
на которой даже совершенно безумные идеи могут 
быть раскрыты, доработаны и воплощены в жизнь. 
Наша задача убедить фонд в проведении каких-то 
изменений, которые назрели на сегодняшний день. 
Это и стало для меня основным посылом акцепта 
полученного предложения.

Евгений, почему Вы решили прийти
в Общественный Совет при ЕНПФ?
В чем Вам видятся задачи этой 
структуры?

Уақыттың өзі көрсеткендей, Қор мен Ұлттық Банк өкілдері, Кеңес 
мүшелері және әр түрлі саланың сарапшылары арасында үйлесімді өзара 

әрекеттестік пайда болды. Ал бұл, жұмыстағы кемшіліктерді атап 
көрсетуге және оларды шешу жолдарын айқындауға мүмкіндік береді.

Как показало время, случился симбиоз между представителями фонда, 
Национального Банка, членами Совета, экспертами из различных 

сфер, позволяющий указать на имеющиеся пробелы в работе, а также 
наметить пути их решений.
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директора юридического департамента и члена 
правления компании. Помимо юридической 
работы я предс-тавлял интересы компании 
(на тот момент и нашей страны) в Иране, 
транспортный коридор зерна, в Эстонии, 
строительство зерно-терминала  и завода по 
переработке соевых бобов в порту Мууга, в 
России, Астараханский зерновой терминал.

В 2000 году была создана юридическая фирма
“Solutio”. Любой руководитель компании 
воспринимает юридическую службу всегда как 
затратную. 17 лет назад мы доказали, что мы не 
проедаем чужие деньги, а можем зарабатывать 
как для компании, так для себя. Название 
компании переводится с латыни – “исполнение 
обязательств”.

В течение 2 лет я совмещал работу юриста в 
ТОО “Техноизоляция”, построившей завод по 
производству защитного покрытия для асфальта 
в городе Капчагай, и привлечение экспортного 
финансирования международных финансовых 
институтов в нашу страну через систему Hermes.

До 2007 года я был параллельно исполнительным 
директором ТОО “Казпромдиагностика”, 
компании занимающейся неразрушающим 
контролем нефтегазопроводов, и ставшей 
представителем General Electric в Казахстане.

С 2009 года по 2015 я сменил несколько 
должностей в АО “Комбинат хлебопродуктов 
“Ак Кайнар”, Уральск РК, от независимого 
директора до председателя Совета директоров и 
единственного акционера компании. Пакет акций 
уже более 2 лет принадлежит другим лицам.

Продюсерский центр нашей компании заработал 
в 2010 году. Прекратил свою работу в 2016 году. 
За это время мы создали два сольных проекта 
“Lamiya” и “Revekka”. Группа “Lamiya” за 
период работы создала 2 своих собственных 
альбома, что является достижением для нашего 
шоубизнеса. Кроме того, на примере реальных 
дел мы консультировали людей  на программе 
“Особое мнение” на телеканале “Алматы”. Центр 
до сих пор имеет собственных канал на портале 
Youtube..

жылға дейін заң департаменті директоры қызметіне 
көтерілдім және компания басқармасының мүшесі 
болдым. Заңгерлік жұмыстан басқа мен Иранда 
астық көлігі дәлізі, Эстонияда астық терминалы 
құрылысы, Мууга портында соя бұршақтарын 
өңдеу бойынша зауыт және Ресейде астық 
терминалы бойынша компания мүддесін (сол 
кезеңде ел мүддесін де) қорғадым.

2000 жылы “Solutio” заң фирмасы құрылды. 
Кез келген компания басшысы заң қызметін 
шығынды жұмыс деп қабылдайды. Бұдан 17 жыл 
бұрын біз ақшаны ысырап қылмайтынымызды, 
керісінше өзіміз үшін де, компания үшін де табыс 
таба алатынымызды дәлелдедік. Компанияның 
атауы латын тілінен аударғанда “міндеттемелерді 
орындау” деген мағынаны білдіреді.

Мен 2 жыл барысында “Техноизоляция” ЖШС 
заңгер жұмысы мен Hermes жүйесі арқылы халық-
аралық қаржы институттарының экспорттық қаржы-
ландыруын елімізге тарту жұмыстарын атқардым. 
“Техноизоляция” ЖШС Қапшағай қаласында 
асфальтке арналған қорғаныш төсенішін өндіру 
бойынша зауат құрған.

2007 жылға дейін “Казпромдиагностика” ЖШС 
атқарушы директоры қызметін қатар алып жүрдім. 
Бұл компания мұнай және газ құбырларын бұз-
байтын бақылаумен айналысты және General Elec-
tric компаниясының Қазақстандағы өкілі болды.

2009 жылдан 2015 жылға дейін Орал қаласындағы 
“Ақ Қайнар” Нан өнімдері комбинаты” акционерлік 
қоғамында тәуелсіз директордан бастап Директорлар 
кеңесінің төрағасына дейін бірнеше лауазымдық 
қызметті атқардым және компанияның жалғыз 
акционері болдым. Акциялар пакеті 2 жылдан астам 
уақыттан бері басқа тұлғаларға тиесілі.

Біздің компанияның продюсерлік орталығы 
2010 жылы іске қосылды. 2016 жылы жұмысын 
тоқтатты. Осы уақыт аралығында біз “Lamiya” 
және “Revekka” деп аталатын екі жобаны жасадық. 
“Lamiya” тобы осы кезеңде өзінің 2 меншікті 
альбомын жасады. Бұл біздің шоубизнес үшін үлкен 
жетістік. Одан басқа, “Алматы” телеарнасының 
“Ерекше пікір” бағдарламасында нақты істер 
негізінде адамдарға ақыл-кеңестер бердік. Youtubе 
порталында орталықтың әлі де өз арнасы бар.

Шын мәнісінде мен туралы ақпарат жеткілікті. 
Біздің заң компаниясының www.solutio.kz сайтын 
интернет пайдаланушылар 1,2 млн рет қараған. 
Өзім туралы әңгімелеп беру оңай емес, сондықтан 
заңгер ретінде оқырмандарыңызға мынадай 
деректерді ұсынғым келеді.

Мен 1978 жылы Алматыда тудым. 1995 жылы 
№28-ші техникалық колледжін алтын медальмен 
бітірдім. 1999-шы жылы “Әділет” жоғары құқық 
мектебін қызыл дипломмен тәмамдадым. Маманды-
ғым: заңгер – құқықтанушы. Ағылшын тілінде 
“Халықаралық адам құқығы”, “Еуропалық құқық 
және саясат”, “Халықаралық сауда құқығы”, 
“Халықаралық сақтандыру қағидалары” курста-
рын бітірдім.

1996-1998 жылдар аралығында, яғни студент кезім-
де Алматы заң корпорациясында адвокаттың 
көмекшісі ретінде жұмыс істедім. Бір мезгілде 
“Қазақстанның құқықтық дамуы” Ерікті қоғам-
дық бірлестігінің жауапты хатшылығы қызметін
атқардым. “Құқық студиясы” Мемлекеттік емес
коммерциялық емес мекемесінің басқарушысы 
болдым. 1998 жылы “Босқындарға қазақстандық
құқықтық көмек көрсету” қоғамдық ұйымы дирек-
торының орынбасары қызметін атқардым. Бұл 
ұйым Қазақстанда БҰҰ жанында жұмыс істеді. Осы 
қызмет аясында біз “Адам және құқық” журналын 
шығардық.

2000 жылы “Астық индустриясы” компаниясына  
қарапайым заңгер ретінде қызметке тұрдым. 2003 

Евгений, неге БЖЗҚ жанындағы 
Қоғамдық Кеңеске келуді ұйғардыңыз? 
Бұл құрылымның алдына қойған негізгі 
міндеті қандай?

На самом деле информации обо мне предостаточно, 
один только сайт нашей юридической компании 
www.solutio.kz был просмотрен более 1,2 млн раз. 
Рассказывать о себе достаточно сложно, поэтому 
поступлю как юрист и дам факты для Ваших 
читателей:

Я родился в Алматы в 1978 году. В 95 году закончил 
с золотой медалью технический колледж №28, 
класс – физика. В 99 году закончил с красным 
дипломом Высшую школу права “Aдiлет”. 
Специальность: юрист – правовед. Окончил 
курсы на английском языке: “Международные 
права человека”, “Европейское право и политика”, 
“Международное торговое право”, “Принципы 
международного страхования”.

С 96 года по 98 я трудился, будучи студентом, в 
качестве помощника адвоката в Алматинской 
юридической корпорации. Одновременно был 
ответственным секретарем Добровольного общест-
венного объединение “Правовое развитие Казахс-
тана”. Был управляющим негосударственного 
некоммерческого учреждения “Студия право”. 
В 98 году я стал заместителем директора ОО 
“Казахстанская правовая помощь беженцам”, 
которая работала при ООН в нашей стране. В 
рамках этой деятельности нами был запущен 
журнал “Человек и Право”.

В 2000 году я был приглашен на работу в КЗК 
“Зерновая индустрия” в качестве простого 
юриста. До 2003 года я сменил свою должность на 

После Вашего избрания многие 
пользователи стали искать о Вас 
информацию в доступных источниках.
Ее оказалось немного.
Что Вы можете рассказать о себе?

Кеңестің бірде-бір отырысы, тіпті жұмыс топта-
рының отырыстары Ұлттық Банк қызметкерлерінің 
қатысуынсыз өткен жоқ. Ал бұл, атқарылып жатқан 
жұмыстардың маңыздылығы мен өзектілігін көр-
сетеді. Егер адамдарға менің пікірімнің немесе 
Кеңестің аз да болса көмегі тисе, мен балаларымның 
көзіне ұялмай, мақтана қарайтын боламын.

Ни одно из заседаний Совета, да и рабочих 
групп, не проходило без участия сотрудников 
Национального банка, что говорит о значимости 
проводимой работы и ее актуальности. Если мое 
мнение или Совет хотя бы немного помогут людям, 
я с еще большей гордостью буду смотреть в глаза 
собственных детей.
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Мен Кеңестің жұмысын ұйымдастыруда бірінші 
кезекте барлық шешімдерді шұғыл және бірыңғай 
негізде қабылдау жұмысын жолға қоюға күш 
саламын.  Төрағаның қызметіне келер болсақ, 
бұл жерде тек менің пікірім басым болуы керек 
деген сөз емес. Менің міндетім – Кеңестің барлық 
мүшелеріне өз идеяларын ұсынуға мүмкіндік беру, 
сындарлы сұхбат ұйымдастыру және қабылданған 
шешімдерді шынайы түрде қағаз бетіне түсіру. Мен 
тек осыдан кейін барып ортақ ұсыныстарымызды 
БЖЗҚ-ға ұсынып, қаралауын талап ете аламын.

Кеңестегі жұмыс тәжірибесі көрсеткеніндей, онда 
жұмыс істейтіндердің және жәй мүше болып 
жүргендердің негізгі құрамы белгілі болды. Мен 
Кеңестің құрамында жұмыс істемейтін өкілдердің 
болғанын қаламаймын. Біз Кеңестің отырыстарында 
бұл сұрақты талай рет көтергенбіз. Кеңестің отырыс-
тарына қатысу әркімнің еркіне байланысты және 
тегін. Егер адамның уақыты болмаса немесе өмірлік 
жағдайы өзгерсе, оның орнын басқа адам басуы керек.

Егер Кеңес өзіне жүктелген міндеттерді, 
тапсырмаларды орындап болса, ол таратылады. 

Кеңестің жұмысын қалай
жақсартуға болады?
Осы туралы өз ойыңызбен бөліссеңіз. 

В первую очередь я постараюсь организовать работу 
Совета для более оперативного и единого принятия 
всех решений. Должность председателя не означает, 
что теперь лишь мое мнение должно превалировать. 
Моя задача предоставить возможность всем членам 
Совета представить свои идеи, организовать 
конструктивный диалог и сформировать на бумаге 
принятое решение. Лишь после этого я имею 
право представить наши рекомендации в ЕНПФ и 
требовать их рассмотрения.

Как показала практика работы Совета, сложился 
костяк работающих в нем людей, и просто 
числящихся. Я считаю, что нахождение в 
совете неработающих представителей общества 
абсурдно. Мы не один раз поднимали этот вопрос 
на заседаниях. Участие в нем добровольное, 
бесплатное, и если человек не обладает временем 
либо изменилась его жизненная ситуация, то это 
место должен занять другой.

Как мы уже говорили, если Совет исчерпает свои 
рекомендации, то он просто распустится.

Что Вы думаете улучшить
в работе Совета, как построить
его работу?

Кеңестің құрамында әр түрлі сауалдар 
бойынша түбегейлі қарама-қайшы 
пікірлері бар адамдар жиналған.
Кеңес сындарлы шешімдер 
қабылдауы үшін, оларды қалай 
“татуластырмақшысыз”? 

В Совете собрались очень разные люди 
порой с радикально противоположными 
мнениями по тем или иным вопросам.
Как Вы думаете «примирять» их, 
добиваться, чтобы Совет принимал 
конструктивные решения?

Кеңеске дейін мен оның мүшелерінің бірде-бірін 
таныған емеспін. Қайсыбірі туралы пікірлерім олар 
туралы бұқаралық ақпарат беттерінде жарияланған 
мақалалар негізінде қалыптасқан.

Кеңес мүшелерін татуластыру мүмкін емес десе де 
болады. Өйткені олар өмірлік ұстанымы қалыптасқан 
тұлғалар. Қандай да бір шешімнің дұрыстығына 
олардың көзін жеткізу қиын. Кеңес мүшелері 
әріптестерінің ұсыныстарына қатысты сөз саптауға 
қысылмайды. Мәселені сындарлы талқылауға 
мұның кедергі келтіретіні рас. Бірақ, соңғы отырыс 
көрсеткеніндей, сұрақ шынайы қойылған соң ақылға 
қонымды, эмоциясыз диалог болды. Біз жұмыс 
тобының ұсыныстарын Кеңестің қарауына бердік.  
Ол топтың құрамында өзім де бармын. Әрине, сынды 
тыңдау көңілге жағымсыз әсер етеді. Бұл эмоцияға 
негізделген жауаптың туындауына әкеп соғады. Бұл 
ретте өзекті, даулы сұрақ әлі де пысықталуы үшін 
тағы бір аптаға кейінге қалдырылған соң ол қалыпты 
жағдайда, ешбір ренішсіз шешіледі. Бұл тәсіл Кеңес 
мүшелеріне ұнады. Олар бұл туралы оң баға берді.

До Совета я практически никого из членов не знал 
лично, о ком-то мое мнение было основано на 
статьях в прессе.

Примирить членов Совета практически 
невозможно. Это сформированные личности, 
добившееся многого. Переубеждать их тоже 
бесполезно. Более того, иногда споры идут очень 
горячо и эмоционально. С другой стороны, как 
показало последнее заседание, при правильной 
объективной постановке вопроса возник вполне 
разумный и ровный диалог. Мы представляли 
рекомендации рабочей группы, участником 
которой я и являюсь, на рассмотрение всего 
Совета. Слушать критику всегда неприятно, 
это понятно. При этом, перейдя на доработку 
инициатив, актуальный спорный вопрос 
перешел в рабочую плоскость и будет разрешен 
без каких-либо эмоций и обид. Данный подход 
понравился членам Совета, о чем ими уже и 
было озвучено.

В 2015 году компания “Solutio”, практически 
наполовину была приобретена крупным 
английским фондом и стала международной. 
Штат компании небольшой, однако, участие в 
сообществе “Опытные юристы” открыло перед нами 
еще больше возможностей. В настоящее время 
данное сообщество объединяет большое количество 
профессионалов, имеющих успешный опыт работы 
более 15 лет.

2015 жылы “Solutio” компаниясын жартылай ірі 
ағылшын қоры сатып алғандықтан, халықаралық 
компания мәртебесіне ие болды. Компанияның 
штаты үлкен емес. Бірақ, “Тәжірибелі заңгерлер” 
қоғамдастығына қатысудың арқасында біз 
үлкен мүмкіндіктерге ие болдық. Қазіргі таңда 
бұл қоғамдастық еңбек өтілі 15 жылдан асатын 
көптеген тәжірибелі, кәсіпқой мамандарды 
біріктіреді.  

Кеңес құрамында жұмыс істеу тегін.
Әрі бұған көп уақыт жұмсалады әрі 
жүйкеге де кері әсер етеді.
Мұның Сізге керегі не? 

Работа в Совете безвозмездна,
но в тоже время требует больших
затрат времени, иногда нервов…
Зачем Вам это?

Кеңес құрамында жұмыс істеуге келісе отырып, 
мен оның төрағасы боламын деп ойлаған жоқпын. 
Қоғамдық жұмыс шынында да көп уақытыңды, күш-
қуатыңды алады. Мен алдын ала бұл жұмыс бойынша 
өзімнің отбасы мүшелерімен және заң фирмасы 
бойынша әріптестеріммен ақылдастым. Сөйтсем, 
зейнетақы жинақтарын инвестициялау мәселесі 
барлық туған-туыстарымды мазалайды екен. Егер 
мен осы бағытта аз да болса көмектесе алар болсам, 
онда білек сыбанып жұмыс істеу керек деп санаймын. 
Мен әріптестеріме ризамын. Олар мені қаламақыдан 
қақпай, менің компанияда атқарар жұмыстарымның 
бір бөлігін өздеріне алды. 

Кеңестегі жұмыс зейнетақы активтерін басқару 
тәсілін өзгертуге, ашықтығын арттырып, көпшілікке 
түсінікті етуге мүмкіндік береді. Біздің ақыл-
кеңестеріміздің ескерілетін-ескерілмейтінін дөп 
басып айту қиын. Бірақ, қолдан келгеннің барлығын 
жасаймыз. Оның үстіне біз де салымшылармыз ғой!

Выражая свое согласие на работу в Совете, я не 
предполагал, что стану его председателем, честно. 
Общественная работа занимает очень много 
времени и сил. Предварительно я обсудил это 
направление в семье, потом со своими партнерами 
по юридической фирме. Как оказалось, тема 
вложений пенсионных денег беспокоит всех моих 
близких. И если я смогу хоть как-то помочь в этом 
направлении, то надо попытаться. Я благодарен 
моим коллегам за то, что часть моих дел по 
компании, они приняли к себе, не обижая меня в 
размере гонораров.

Работа в Совете дает возможность изменить 
подходы к управлению пенсионными активами, 
сделать их прозрачными и понятными для всех. 
Примут за основу наши мысли или нет, вопрос 
спорный, но, по крайней мере, мы сделаем все, что 
можем, будучи к тому же вкладчиками.
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Сіздің ойыңызша жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі қалай дамуы керек? 
Заңнамалық деңгейде өзгерістер
керек пе?  

Как, на Ваш взгляд, должна развиваться 
накопительная пенсионная система? 
Нужны ли изменения на законодательном 
уровне?  

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі бір бағытта 
дамуы керек. Ол: салымшыны немесе зейнеткерді 
жинаған қаражатын инвестициялау бойынша 
шешім қабылдау үдерісіне барынша қатыстыру. 
Бұл жерде басты мақсат – қаржы нарығының 
ашық қаржы құралдарына зейнетақы активтерін 
инвестициялау арқылы табыс табу. Әрине, бұл 
заңнамаға өзгерістер енгізуді және жаңа құқық 
нормаларын жасауды талап етеді.

Салымшы, бұл бүгінгі жас зейнеткер. Мұны ұмытуға 
болмайды. Зейнетақы жүйесі зейнеткерлік жастағы 
берекелі тіршілігімізді қамтамасыз етуге арналған. 
Егер біз қартайған шағымызда ел аралап саяхат 
жасағымыз келсе, ақшадан тарыққымыз келмесе 
міндетті зейнетақы жарналарына және үкіметке 
үміт артып қана қоймай, басқа да мүмкіндіктерді 
пайдалануымыз керек. Ең бастысы тоғышар 
болмай, табыс табуға әрекет жасауымыз қажет.   

Я считаю, что развиваться накопительная 
пенсионная система должна в одном направлении: 
максимальное участие вкладчика или пенсионера 
в принятии решений об инвестировании 
накопленных им средств, с целью получения 
дохода в прозрачные инструменты финансового 
рынка. Конечно, это потребует и изменения 
законодательства и создания новых норм права.

Вкладчик, это юный пенсионер, и об этом нельзя 
забывать. Пенсионная система предназначена 
решать лишь часть нашей обеспеченной старости. 
Если мы хотим на старости лет путешествовать 
и не знать ограничений в деньгах, то помимо 
уплаты отчислений с заработной платы и упований 
на правительство, необходимо использовать 
возможности, предоставленные в 21 веке, а главное, 
стараться “зарабатывать”, а не “получать”.

 Беседовала Марина Акмаева

(ағыл. insight сөзі — ұғыну, көрегендік таныту)
адамның өзекті мәселені қалай дұрыс шешу жолын кенеттен 

түсінген, көз алдына елестете алған сәттегі арайлы көңіл-күйі.   

Мысалы: 
Ол есептің шешімін іздеп ұзақ бас қатырды.

Кейін, кенеттен шешімін тауып,
көрегендік күйін бастан кешті.

(от англ. insight — озарение, прозрение)
это состояние, в котором человеку внезапно приходит

решение насущной задачи или новое видение ситуации.

Пример:
Он долго ломал голову, корпел над задачей,

пока не достиг инсайта.

Инсайт`

бір сөз
одно слово
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львиная
пенсия

зейнетақы

Сегодня шествие по мировым пенсионным 
системам завело нас в одно из самых 
дорогих государств мира – в Сингапур. 
“Лев” — именно так дословно переводится 
с малайского языка его название.

Біз бүгін әлемдегі ең қымбатты
елдердің бірі – Сингапурдың

зейнетақы жүйесін талдайтын боламыз.
Малай тілінен аударғанда “Сингапур” – 

“Арыстан” деген мағынаны білдіреді.   

Арыстандық

Сингапур – бір үлкен және бірнеше кішігірім 
аралдарға орналасқан қала-мемлекет. Астанасы-
ның атауы да Сингапур. Бұл тек Азия ғана емес, 
бүкіл әлем бойынша ең жоғары дамыған елдердің 
бірі. Сингапур – ірі қаржы, сауда және транспорт 
орталығы. Әлем бойынша мұнай өңдеуден үшінші, 
ал жартылай өткізгіштер өндірісі бойынша 
төртінші орында келеді. Сингапур порты жүк 
айналымы бойынша әлемдік көшбасшылар 
қатарына енген.   
 
Машиналардың жүруіне аса қолайлы, экология-
лық жағынан таза көшелер, тропикалық табиғи 
әсем көріністер көздің жауын алады. Бұл 
елде негізгі төрт ұлт өкілдері мен шетелдіктер 
қауымдастығы тату-тәтті өмір сүреді. Сондай-
ақ елде қылмыс атаулы жоқ десе де болады. 
Мұның барлығы Сингапурды бірегей, ерекше елге 
айналдырған.
   
Мұндағы мәдени мекемелер мен сәулет өнерінің 
озық үлгілері құндылығы жағынан ешбір елдің 
мұраларынан кем емес. Сол үшін де Сингапур 
жұмыс істеу және өмір сүру жағынан әлемдегі 
ең үздік мемлекеттердің бірі. Мұның себептері 
көп. Алайда бұл елдің мақтанышы да көркі де – 

Сингапур – это город-государство, занимающее 
один большой остров и несколько маленьких 
островков. Столица носит то же название, что и 
республика – Сингапур. Сингапур – одно из самых 
высокоразвитых государств не только в Азии, но 
и в мире. Это крупный финансовый, торговый и 
транспортный центр, который находится на третьем 
месте по переработке нефти и на четвертом – по 
производству полупроводников. Порт Сингапура 
входит в список мировых лидеров по грузообороту.

Экологически чистые шоссе, по которым 
стремительно мчатся машины, вылизанные до 
блеска улицы, тропические пейзажи, в которых 
уживаются четыре основные национальности и 
сообщество иностранцев, а также практически 
полностью отсутствующая преступность – все то, что 
делает Сингапур уникальным и удивительным. 

Культурным заведениям и памятникам архитектуры 
одноименного со страной города Сингапур могла бы 
позавидовать столица любой страны. Сингапур не 
случайно занимает высокие места в перечнях самых 
лучших стран - как для работы, так и для жизни 
вообще. Причин тому великое множество. Однако 
главной достопримечательностью этой страны 
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являются люди, и государство делает все, чтобы 
людям было комфортно здесь жить, плодотворно 
работать и растить детей.

Ставка пенсионных взносов здесь равна 37%. 17% 
из 37% платит сотрудник, а остальные 20% сверху - 
компания. И это платят всем сотрудникам, а не только 
тем, кто работает на вредных производствах. Однако 
есть градация по возрастам. К примеру, базовая ставка 
в 37% платится до 50 лет, потом до 60 лет - 26%, до 65 
– 16,5%, а дальше - и всего-то 12,5%. Таким образом, 
работодателю куда выгоднее брать сотрудника 
предпенсионного возраста с большим багажом знаний, 
нежели вчерашнего студента. Пенсионный возраст в 
этом государстве составляет 65 лет. 

Что касается выплат пенсионных накоплений, 
то они распределяются на три счета: основной, 
специальный и медицинский. 9% из 37% уходит на 
оплату медицинской страховки, счетов за лечение и 
т.д. 8% из 37% разрешается тратить на пенсионные 
финансовые продукты или на непредвиденные 
расходы. Оставшиеся 20% могут быть расходованы 
на ипотеку по госпрограмме, образование, различные 
виды страховок и инвестиции. Таким образом, эти 
37% не просто отчисления на достойную старость, 
как принято на постсоветском пространстве, сюда 
закладываются все социальные расходы.

В Сингапуре люди не возмущаются высокими 
ставками отчислений, поскольку знают, что 
они фактически им вернуться. К тому же там не 
такие большие налоги. Нельзя сказать, что они 
отсутствуют, они есть, но, во-первых, они весьма 
низкие, во-вторых, их не жалко платить. Когда вы 
платите дорожный налог, вы прекрасно видите те 
дороги, которые за эти деньги для вас построены. 
Если же вы платите муниципальный налог за 
поддержание чистоты на улице, вы видите эту 
чистую улицу каждый день.

DIY
do it yourself

жергілікті халық. Мемлекет тұрғындардың жайлы 
өмір сүруі, жұмыс істеуі және бала тәрбиелеуі 
үшін қолдан келгеннің барлығын жасайды. 

Мұнда зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі 37 
пайызға тең. Оның 17 пайызын қызметкер төлесе, 
қалғанын жұмыс беруші төлейді. Ол зиянды өндірісте 
істейтіндер үшін ғана емес, барлық қызметкерлері 
үшін төлейді. Алайда жас мөлшері бойынша өзгеші-
ліктер баршылық. Мысалы, 37 пайыздық базалық 
мөлшерлеме 50 жасқа дейін төленсе, 60 жасқа дейін 
–  26%, 65 жасқа дейін – 16,5%, әрі қарай – 12,5% 
төленеді. Осылайша, жұмыс берушіге кешегі студентті 
емес, білімі, тәжірибесі мол зейнеталды жасындағы 
қызметкерді алу тиімді. Бұл елде зейнеткерлікке шығу 
уақыты – 65 жас.

Зейнетақы төлемдерін төлеуге келсек, олар үш шотқа: 
негізгі, арнайы және медициналық шоттарға бөлінген. 
37 пайыздың 9 пайызы медициналық сақтандыру 
сыйлықақысын, емдеу шоттарын төлеуге жұмсалса, 
8 пайызы зейнетақылық қаржы құралдарына 
немесе күтпеген шығындарға жұмсалады. Қалған 
20 пайыз мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана 
сатып алуға, білім алуға және инвестиция жасауға 
жұмсалады. Осылайша, бұл 37 пайыз зейнет 
жасында лайықты өмір сүруге арналған аударымдар 
ғана емес, ол сонымен қатар барлық әлеуметтік 
шығындарды қамтиды.  

Сингапурда адамдар аударымдардың жоғары 
мөлшерлемесіне еш наразылық білдірмейді, 
өйткені олар бұл жарналардың барлығының түптеп 
келгенде өздеріне қайтып келетіндігін жақсы 
біледі. Оның үстіне ол жақта салық аса үлкен 
де емес. Ол жоқ емес бар әрине, бірақ төлеуге 
тұрарлық. Өйткені нәтижесі көрініп тұр. Жол 
салығының арқасында тамаша жолдар салынып 
жатса, муниципалдық салықтың арқасында қала 
көшелері күн сайын айнадай етіп тазартылады.

Сингапурдың зейнетақы жүйесі де бірінші кезекте
адамдар үшін жасалған.

Что касается пенсионной системы Сингапура, то и она, сделана, что 
называется, для людей.

Салтанат Тулендинова
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Осы бетте орналасқан схеманы алыңыз.
Пішін бойынша мұқият қиып алыңыз 

да, шеттерін бүгіңіз. 

Возьмите  схему, расположенную
на этой странице.

Аккуратно вырежьте ее по контуру, 
затем согните все линии сгибов.

кесу сызығы/
линия резки

сырқты бүгіліс сызығы/
линия внешнего сгиба

желімдеп жабыстыру орны/ 
место склейки
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АҢЫЗДАН
АРЫЛУ 
Разрушение 
мифов

Бұл аңыз қазіргі таңда Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің зейнетақы активтерін басқару 
қызметінің бір бөлігін бәсекелестік ортаға: қазақстан-
дық және шетелдік жеке компанияларға беру туралы 
ұсынысын қате түсіну нәтижесінде пайда болды. 
Жеке компанияларды бұл шараға тарту – зейнетақы 
активтерін әртараптандыру және сәйкесінше, актив-
терді басқаруға қатысты тәуекелдер деңгейін төмен-
дету бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың бір 
бөлігі.  Сондай-ақ, бұл халықаралық қаржы нарығын-

Зейнетақы жинақтары жеке зейнетақы
қорларына үлестіріліп беріледі
Пенсионные накопления раздадут
частным пенсионным фондам. 

Этот миф появился в результате неверной трактовки 
обсуждаемых в настоящее время предложений 
Национального Банка Республики Казахстан о 
передаче части функций управления пенсионны-
ми активами в конкурентную среду: частным 
казахстанским и зарубежным компаниям. Привле-
чение последних является частью проводимой рабо-
ты по диверсификации портфеля пенсионных активов 
и, следовательно, снижению общего уровня рисков, 
связанных с управлением активами. Также это позво-

лит использовать обширный опыт инвестиционно-
го управления активами на международных финан-
совых рынках. Концепция будущей реформы системы 
управления пенсионными накоплениями обсуждается 
с Правительством Республики Казахстан.

Планируется, что вкладчика наделят правом выбора 
инвестиционной стратегии и частной управляющей 
компании. С другой стороны, это должно послужить  
толчком для развития конкурентного рынка пен-
сионных услуг. Работа в конкурентной среде 
будет стимулировать управляющие компании к 
получению большего инвестиционного дохода, 
осуществлению инвестиций на рыночных условиях 
Предполагается,что к компаниям, которые будут 
претендовать на управление активами, будут предъ-
явлены довольно жесткие требования, прежде всего, 
по собственному капиталу, которым они должны 
будут отвечать в случае неэффективного управления.

При этом ЕНПФ останется администратором пен-
сионных счетов и учетным центром пенсионных 
средств и количества индивидуальных пенсионных 
счетов.Он также будет делать актуарные расчеты по 
устойчивости накопительной пенсионной системы и 
на их основе выдвигать предложения по ее развитию.

Концепция будущей реформы системы управления 
пенсионными накоплениями обсуждается с Прави-
тельством Республики Казахстан. Переход к частным 

да активтерді инвестициялық басқару бойынша 
ауқымды тәжірибелерді пайдалануға мүмкіндік 
береді. Зейнетақы жинақтарын басқару жүйесін 
реформалаудың болашақ тұжырымдамасы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қатысуымен талқылануда.

Салымшыға инвестициялық стратегия мен жеке 
басқарушы компанияларды таңдау құқығын беру 
жоспарлануда. Басқа жағынан алып қарағанда, 
бұл зейнетақы қызметтерінің бәсекелестік нарығын 
дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, бәсекелестік 
ортадағы жұмыс басқарушы компанияларды жоғары 
мөлшерде инвестициялық табыс алуға, инвестиция-
лауды нарық жағдайында жүзеге асыруға ынталан-
дырады. Зейнетақы активтерін басқаруға үміткер 
компанияларға ең алдымен меншікті капиталы 
бойынша қатал талаптар қойылады деп күтілуде. 
Тиімсіз басқарған жағдайда олар меншікті капиталы 
есебінен жауап береді.

Бұл ретте БЖЗҚ зейнетақы шоттарының әкімшісі 
және зейнатақы жинақтары мен жеке зейнетақы 
шоттарының есепке алу орталығы болып қала 
береді. Ол сонымен қатар жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің орнықтылығы бойынша актуарийлік 
есептеулер жасап, солардың негізінде жүйені 
дамыту бойынша ұсыныстар енгізетін болады.

Зейнетақы жинақтарын басқару жүйесін реформа-
лау тұжырымдамасы Қазақстан Республикасы Үкі-
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“Қазақстан Республикасынлда зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы” Қазақстан Республикасы 
Заңының 25-бабына сәйкес адвокаттар, жеке 
сот орындаушылары, жекеше нотариустар, 
кәсіби медиаторлар, сондай-ақ дара кәсiпкерлер 
үшiн бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
төленуге жататын өз пайдасына мiндеттi 
зейнетақы жарналары салық кезеңiнiң әрбiр 
айы үшiн есептелетiн, алған табыстың 10 пайызы 
мөлшерiнде, бiрақ тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңда белгiленген 
ең төмен жалақы мөлшерiнiң 10 пайызынан кем 
емес және ең төмен жалақының 75 еселенген 
мөлшерiнiң 10 пайызынан аспайтын мөлшерде 
белгiленедi.

Адвокат, жеке сот орындаушысы, жекеше 
нотариус, кәсіби медиатор, сондай-ақ дара кәсiпкер 
өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу 
үшiн өз бетінше айқындайтын табыс – алатын 
табыс болып табылады.

Табыс болмаған жағдайда адвокаттар, жеке сот 
орындаушылары, жекеше нотариустар, кәсіби 
медиаторлар, сондай-ақ дара кәсіпкерлер бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінің 10 
пайызы есебінен өз пайдасына міндетті зейнетақы 
жарналарын төлеуге құқылы.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне адвокаттар, жеке сот 
орындаушылары, жеке нотариустар, кәсіпқой медиаторлар,
сондай-ақ жеке кәсіпкерлер  қатыспайды...

В накопительной пенсионной системе не участвуют  адвокаты, 
частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные 
медиаторы, а также индивидуальные предприниматели….

В соответствии со статьей 25 Закона Республики 
Казахстан “О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан” для адвокатов, частных судебных испол-
нителей, частных нотариусов, профессиональных 
медиаторов, а также индивидуальных предпринима-
телей обязательные пенсионные взносы в свою 
пользу, подлежащие уплате в единый накопительный 
пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10%
от получаемого дохода, но не менее 10% от мини-
мального размера заработной платы и не выше 10% 
75-кратного минимального размера заработной
платы, установленного на соответствующий финансо-
вый год законом о республиканском бюджете, 
исчисляемые за каждый месяц налогового периода.

Получаемым доходом является доход, определяе-
мый самостоятельно адвокатом, частным судебным 
исполнителем, частным нотариусом, профессиональ-
ным медиатором, а также индивидуальным 
предпринимателем для исчисления обязательных 
пенсионных взносов в единый накопительный 
пенсионный фонд в свою пользу.

В случае отсутствия дохода адвокаты, частные 
судебные исполнители, частные нотариусы, профес-
сиональные медиаторы, а также индивидуальные 
предприниматели вправе уплачивать обязательные 
пенсионные взносы в единый накопительный 
пенсионный фонд в свою пользу из расчета 10 
процентов от минимального размера заработной 
платы, установленного на соответствующий финан-
совый год законом о республиканском бюджете.

Уплата обязательных пенсионных взносов всеми 
работающими казахстанцами необходимо не толь-
ко для пополнения пенсионных накоплений и 
получения в будущем адекватных выплат из ЕНПФ. 
С 2018 года будет пересмотрен порядок выплаты 
базовой пенсии из государственного бюджета – 
при ее назначении будет учитываться как трудовой 
стаж до 1998 года, так и стаж участия в пенсионной 
системе. Ее размер при наличии трудового стажа 
на 1 января 1998 года, а также стажа участия в 
накопительной пенсионной системе в переделах 
10 и менее лет либо его отсутствии будет равен 50% 
от величины прожиточного минимума, за каждый 
полный год стажа участия в пенсионной системе 
сверх 10 лет ее размер будет увеличиваться на 
2% но не более 100% от величины прожиточного 
минимума, установленной на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском 
бюджете.

Марина Акмаева

управляющим компаниям требует детальной про-
работки. Поэтому реализация данных предложений 
требует внесения соответствующих изменений и 
дополнений в законодательство Республики Казахс-
тан и, соответственно, некоторого времени.

метінің қатысуымен талқыланып жатыр. Жеке 
басқарушы компанияларға өту – жұмыстарды егжей-
тегжейлі пысықтауды талап етеді. Сондықтан бұл 
ұсыныстарды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы 
заңнамасына тиісті өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді талап етеді. Сәйкесінше уақыт қажет.

Міндетті зейнетақы жарналарын барлық жұмыс 
істеуші қазақстандықтар тұрақты түрде төлеп 
отырса, бұл болашақта БЖЗҚ-дан барабар зейне-
тақы төлемдерін алуға мүмкіндік береді.   2018 жыл-
дан бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлеу 
тәртібі өзгертіледі. Мұнда базалық зейнетақы төлемі 
зейнеткерлік жасқа шыққанда және жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне қатысу мерзіміне байланысты 
тағайындалатын болады. Егер жинақтаушы зейне-
тақы жүйесіне қатысу мерзімі жоқ немесе 10 жылға 
дейін болса, онда базалық зейнетақы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің шамамен 50 пайызын құрайды. 
10 жылдан асқан әрбір жыл үшін оның көлемі 2 
пайызға ұлғайтылып отырады, ал 35 жыл және одан 
көп болатын болса, онда базалық зейнетақының 
мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің мөлшеріне 
тең болады және одан асырылмайды. Бұл жерде 
1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі де 
толығымен ескеріледі.
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Қор анатомиясы:
серпін
Анатомия фонда:
импульс

Дорогие читатели, редакция журнала продолжает проводить для вас 
экскурсию по Фонду. В этот раз мы знакомим вас с работой коллег из 
подразделения, отвечающего за функционирование на должном уровне и 
дальнейшее развитие всей Филиальной сети ЕНПФ – с Департаментом 
сопровождения и развития региональной сети (ДСиРРС).

Құрметті оқырмандар, журнал редакциясы сіздер үшін Қор бойынша 
экскурсиясын жалғастырады. Бұл жолы біз сіздерді БЖЗҚ-ның бүкіл 
филиалдық желісінің дамуы мен лайықты деңгейде жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін бөлім - Өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет 
көрсету департаменті  қызметкерлерінің жұмысымен таныстырамыз.     

Ранее на страницах журнала, когда мы 
рассказывали о региональной сети, мы 
сравнивали ее с нервными окончаниями, 
которые принимают импульсы от головного 
мозга (руководства центрального аппарата) 
и осуществляют связь “организма” с 
внешним миром. Так вот этим импульсом и 
выступают коллеги из ДСиРРС. Но обо всем 
по порядку, а поможет нам в рассказе человек, 
который знает все о работе, целях и планах 
подразделения – директор Департамента 

Бұған дейін журнал бетінде өңірлік желі 
туралы сөз қозғағанда біз оны бас миынан 
(орталық аппараттағы басшылық) импульс 
алып, “ағзаның” сыртқы әлеммен байланысын 
қамтамасыз ететін жүйке талшықтарымен 
салыстырған едік. Яғни, аталмыш бөлім осы 
импульстің рөлін атқарады. Жә, енді рет-
ретімен айтып шығайық. Бұл үшін бізге осы 
аталмыш бөлімнің жұмысы, мақсаты және 
жоспарлары жөнінде бес саусақтай білетін 
білгір маман - Өңірлік желіні дамыту және 
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ӨТКЕН ШАҚҚА САЯХАТ

РЕТРОСПЕКТИВА

сопровождения и развития региональной 
сети Мамила Мусабекова.

ілеспе қызмет көрсету департаментінің 
директоры Мамилә Мұсабекова көмектеседі.

Департамент қызметімен таныспай тұрып, 
алдымен оның қалыптасу тарихына көз 
жүгіртелік. Алғашқыда БЖЗҚ-да Өңірлік 
желіні басқару департаменті құрылды. 
Оған республика бойынша қызмет көрсету 
орталықтарын ашу және ілеспе қызмет 
көрсету міндеттері жүктелді. Мақсат – 
салымшылармен өзара әрекеттестікті 
лайықты деңгейде қамтамасыз ету. Өйткені, 
жеке қорлардың зейнетақы активтері бір 
қорға біріктірілген соң салымшылардың 
барлығына бірдей қызмет көрсету керек 
болды. 2013 жылдың тамыз айынан қазан 
айына дейін Қазақстан бойынша қосымша 
88 қызмет көрсету кеңселері ашылды. 
Көбісі бұрын жеке қорлар қамтымаған елді 
мекендерде бой көтерді.

Көптеген жеке жинақтаушы зейнетақы 
қорларында мұрағаттар филиалдардың 
қарауында (қағаз жүзіндегі құжаттар 
филиалдарда сақталды) болғандықтан, 
Департамент 2013 жылы қазан айынан 
бастап тағы бір бөліммен толықтырылып, 
Құжаттамалық қамтамасыз ету және 
өңірлік желіні басқару департаменті болып 
аталды. Бұл Департамент заң талаптарына 
сәйкес мұрағаттық құжаттардың арнайы 
жабдықталған бөлмелерде сақталуы керекті-
гін түсіне отырып, құжаттарды мемлекеттік 
архивтен жалға алынған бөлме-жайларға 
шоғырландыру бойынша қыруар жұмыс 
атқарды.   

Осы жағдайды және Қордың өзгеріп, жаңа 
жұмыс істеу тәртібіне ауысуын ескере 
отырып, департаментті екі құрамдас бөлікке 
бөлу туралы шешім қабылданды. Осылайша 
өз алдына бөлек Құжаматталық қамтамасыз 
ету департаменті мен Өңірлік желіні басқару 

Но прежде чем начать наше знакомство с 
департаментом, давайте взглянем на историю 
его становления. Изначально в ЕНПФ 
был образован Департамент управления 
региональной сетью, в обязанности которого 
входило сопровождение и открытие центров 
обслуживания, отделений по всей республике, 
чтобы обеспечить на должном уровне 
взаимодействие с вкладчиками, которых 
предстояло принять на обслуживание после 
объединения пенсионных активов частных 
фондов. C августа по октябрь 2013 года 
было дополнительно открыто 88 офисов 
обслуживания по Казахстану, большинство 
из которых в населенных пунктах, ранее не 
охваченных частными фондами. 

А в связи с тем, что во многих частных 
накопительных пенсионных фондах архивы 
находились в ведении филиалов (документы 
на бумажных носителях хранились на местах), 
департамент с октября 2013 года был дополнен 
еще одним подразделением, и стал именоваться 
как Департамент документационного обеспе-
чения и управления региональной сетью. 
Понимая, что в соответствии с требованием 
законодательства хранение архивных докумен-
тов должно осуществляться в специализиро-
ванном помещении, департаментом была 
проведена большая работа централизации 
документов в помещениях, арендованных у 
государственного архива. 

С учетом видоизменений и трансформаций 
Фонда, а также вышеупомянутого было при-
нято решение о реорганизации департамента, 
разделении на две составляющие: отдельно 
Департамент документационного обеспечения 
и отдельно Департамент управления регио-
нальной сетью. “Мы сконцентрировались 

исключительно на управлении и выработке 
новой политики по работе с региональной 
сетью. В связи с очередным видоизменением 
функционала, подразделение было преобра-
зовано в Департамент сопровождения и раз-
вития региональной сети, в рамках которого 
изначально существовало четыре отдела и один 
сектор”, - делится наш собеседник.

департаменті құрылды. “Біз басқаруға және 
өңірлік желімен жұмыс істеу бойынша жаңа 
саясатты әзірлеуге көп күш жұмсадық. 
Кейін жұмыс істеу тәртібінің кезекті 
өзгеруіне байланысты біздің бөлім Ілеспе 
қызмет көрсету және өңірлік желіні дамыту 
департаменті болып қайта құрылды. Оның 
құрамында о баста төрт бөлім және бір сектор 
жұмыс істеп келді” – деді М. Мұсабекова.

ИМПУЛЬС БЕРУ

ПЕРЕДАЧА ИМПУЛЬСА

На сегодняшний день в рамках ДСиРРС 
функционируют два управления: Управле-
ние сопровождения и координации опера-
ционной деятельности и Управление развития 
анализа и оценки региональной сети. Эти 
два направления довольно разные, но 
взаимосвязанные: одно отвечает за нынешнее 
положение дел в региональной сети, другое 
– за будущее развитие. Согласитесь, ведь 
без анализа текущего положения дел и 
внедрения изменений сегодня, нельзя на 
завтра получить отлаженный “идеальный” 
механизм. Также как и нельзя хорошо делать 
работу сейчас, если не знаешь, куда и в каком 
направлении ты движешься.

Бүгінгі таңда аталмыш Департамент аясында 
екі басқарма жұмыс істейді. Олар: Ілеспе 
қызмет көрсету және операциялық қызметті 
үйлестіру басқармасы және Дамыту, сарап-
тау және өңірлік желіні бағалау басқармасы. 
Бұл бір-бірімен тағыз байланысты екі түрлі 
бағыт. Бірі өңірлік желідегі ағымдағы ахуалға 
жауап берсе, екіншісі алдағы даму мәселесіне 
жауапты. Әрине, ағымдағы жағдайға тал-
дау жасамай, өзгерістерді дер кезінде енгіз-
бей жатып, реттелген мінсіз механизмді 
қалыптастыру мүмкін емес. Сондай-ақ, 
қайда, қай бағытқа жылжитыныңды нақты 
білмей жатып, ағымдағы жұмысты жақсы 
істеу мүмкін емес.

АЛҒАШҚЫ БЕРІЛІС

ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА

Ілеспе қызмет көрсету және операциялық 
қызметті үйлестіру басқармасы негізінен 
төрт бағыт бойынша жұмыс істейді. Қысқаша 
айтар болсақ олар – өңірлік желінің 
операциялық қызметін үйлестіру және оған 
әдістемелік тұрғыда ілеспе қызмет көрсету, 
салымшыларға көшпелі қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру және оларға ілеспе қызмет 
көрсету, сондай-ақ Қордың өңірлік желісінің 
есептілігін қалыптастыру. Департамент 
директорының айтуынша шын мәнісінде

Управление сопровождения и координации 
операционной деятельности действует по 
четырем основным направлениям – это 
координация операционной деятельности 
региональной сети и ее методологическое 
сопровождение, организация и сопровож-
дение выездного обслуживания вкладчиков, 
а также формирование отчетности региональ-
ной сети Фонда. Это если говорить 
поверхностно, но, как поделилась в беседе 
руководитель подразделения, на деле сотруд-
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Дамыту, сараптау және өңірлік желіні 
бағалау басқармасы Қордың бүкіл жұмысы 
үшін стратегиялық маңызға ие. Оның негізгі 
міндеттері – филиалдық желіні дамыту 
бағдарламасын әзірлеу, өзектендіру, ендіру 
және оны жүзеге асыруға арналған жұмыстарға 
ілеспе қызмет көрсету. Басқарма қызметкер-
лері макроэкономикалық көрсеткіштерді, 
демографиялық және еңбек статистикасын, 
келіп түскен өтініштер мен жасалған 
операцияларды және технологияны дамыту 
бойынша болжамдарды бағалау және талдау 
арқылы ұсыныстар әзірлейді. Олар кейін даму 
бағдарламасына енгізіледі.

Управление развития анализа и оценки 
региональной сети имеет стратегическое 
значение для работы всего Фонда. 
Основные его задачи – это разработка, 
актуализация, внедрение и сопровождение 
работ по реализации программы развития 
филиальной сети. Исходя из анализа и 
оценки макроэкономических показателей, 
демографической статистики, статистики тру-
да, прогнозов по количеству обращений и 
операции, развития технологий, сотрудниками 
этого управления вырабатываются предложе-
ния, которые включаются в программу 
развития.

ЕКІНШІ БЕРІЛІС

ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА

ники Управления осуществляют довольно 
большой объем работ.

Они работают с жалобами вкладчиков и 
получателей, в том числе и участвуют в 
служебных расследованиях; выявляют нару-
шения, и разрабатывают превентивные меры 

Басқарма қызметкерлері бұдан да көп жұмыс 
атқарады.

Олар салымшылар мен алушылардың 
шағымдарын қарастырады, оның ішінде 
қызметтік зерттеулерге қатысады, ереже 
бұзушылық әрекеттерді анықтайды, проблема-

по устранению проблемных зон; проводят 
мониторинг систем управления электронной 
очередью, результатов деятельности филиаль-
ной сети по осуществленным операциям и 
мониторинг соблюдения работниками регио-
нальных подразделений требований внут-
ренних нормативных документов Фонда. А 
также разрабатывают, внедряют в филиалах 
мероприятия, направленные на повышение 
финансовой грамотности населения Респуб-
лики Казахстан и увеличение числа потреби-
телей электронных услуг Фонда; контроли-
руют своевременность и качество оказания 
пенсионных услуг, в том числе и социально 
уязвимым слоям населения по месту их 
нахождения.

Кроме того, эти сотрудники разрабатывают 
внутренние нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность региональных 
подразделений. “Например, в связи с оптими-
зацией штатной структуры Фонда были 
полностью актуализированы положения и 
должностные инструкции по Департаменту и 
региональным подразделениям. Утверждены 
Правила, регламентирующие деятельность 
работников по выездному обслуживанию”, - 
уточняет Мамила Курманжановна.

лық аумақтарды жою бойынша алдын алу 
шараларын әзірлейді, сондай-ақ электрондық 
кезекті басқару жүйесіне, филиалдық желінің 
жүзеге асырған операциялары бойынша қыз-
метіне және өңірлік желі қызметкерлерінің 
Қор дайындаған ішкі нормативтік құжат-
тардың талаптарын орындауына мониторинг 
жүргізеді.  Сонымен қатар, Қазақстан Респуб-
ликасы халқының қаржылық сауаттылығын 
және Қордың электрондық тұтынушылары-
ның санын арттыруға бағытталған шараларды 
әзірлеп филиалдарға енгізеді, зейнетақылық 
қызметтердің дер кезінде және сапалы көрсе-
тілуіне, оның ішінде халықтың әлеуметтік 
тұрғыда осал топтарына тұрғылықты жері 
бойынша қызмет көрсетілуін қадағалайды.

Бұдан басқа, бұл қызметкерлер өңірлік 
бөлімшелердің қызметін реттеуге арналған 
ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді. 
“Мысалы, Қордың штаттық құрылымын 
оңтайландыруға байланысты Департамент 
және өңірлік бөлімшелер бойынша ере-
желер мен лауазымдық нұсқаулықтар 
толығымен өзекті етілді. Көшпелі қызмет 
көрсету бойынша жұмыскерлердің қызме-
тін реттеуші Ереже бекітілді”, - деді Мамилә 
Құрманжанқызы.   
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показателей, по уровню достижения которых 
происходило ранжирование. И как в советский 
период в соревнованиях на лучшего, сотрудники 
филиалов, входящие в топ-3 лучших, получали 
премию за счет топ-3 худших, которые 
в свою очередь ее не получали вовсе”, - 
поясняет руководитель ДСиРРС. Однако этот 
соревновательный метод, естественно, привел 
к тому, что филиалы перестали делиться 
лучшими практиками между собой. Для 
того чтобы избежать этого и выстроить более 
целостную систему, мы внедрили целевые 
показатели эффективности деятельности 
регионов и планы по ним. То есть сотрудники 
региональных подразделений соревнуются 
уже не между филиалами, а сами с собой. 
Кроме того, сотрудники департамента в данный 
момент ставку делают на нематериальную 
систему стимулирования труда.

тізімі бойынша бағаланатын. Сөйтіп, кеңес 
заманындағыдай ең үздік үштікке кіретін 
филиал қызметкерлері ең нашар үштікке 
кіретін филиал қызметкерлерінің есебінен 
сыйлықақы алатын. Ал нашар жұмыс істеген-
дерге сыйлықақы төленбейтін”, - деп түсін-
дірді ӨЖДжІҚКД басшысы, - алайда бұл 
жарыстық әдістеме, әрине тығырыққа әкеп 
тіреді. Яғни, филиалдар өздерінің жетістік-
терімен өзара бөлісуден қалды. Мұны бол-
дырмау және бірыңғай жүйені қалыптасты-
ру үшін біз өңірлік филиалдардың қызмет-
тері тиімділігінің мақсаттық көрсеткіште-
рін және солар бойынша жоспарларды 
енгіздік. Яғни, өңірлік бөлімше қызметкерлері 
енді филиал арасында емес, өздерімен өздері 
жарысады. Одан басқа, қазіргі таңда департа-
мент қызметкерлері еңбекті ынталандырудың 
материалдық емес жүйесіне басымдық береді.

АЛБЫРТ АДАМДАР

ИМПУЛЬСИВНЫЕ ЛЮДИ

После знакомства с основной деятельностью 
Департамента, самое время поговорить 
о самой команде. Всего их 20 человек и 
все они трудолюбивые,  ответственные и 
профессионалы своего дела. “И что самое 
важное все мы практики. Мы не только знаем 
как лучше, потому что слышали, изучили или 
проанализировали, а потому что многое нами 
уже было сделано на практике”, - делится 
наш собеседник. 

Среди сотрудников Департамента сопровож-
дения и развития региональной сети, если 
говорить об их возрасте, есть как люди стар-
шего поколения, проработавшие достаточно 
большое количество лет в пенсионной систе-
ме, имеющие колоссальный опыт, и молодые 
активные люди, которые пришли в фонд 
буквально года два назад. Но, несмотря на 
то, что все сотрудники Департамента разные, 
по признанию директора ДСиРРС, их всех 
объединяет желание улучшить работу, чтобы 
у вкладчиков и получателей пенсионных 
выплат о работе пенсионного фонда оставалось 
только самое лучшее впечатление. 

Енді міне, Департамент қызметімен танысып 
болған соң, оның  командасы туралы да 
айтатын кез келді. Олар бар-жоғы – 20 адам. 
Барлығы еңбекқор, жауапты және өз ісінің 
білікті мамандары. “Және ең бастысы, бір 
барлығымыз да тәжірибенің адамдарымыз. 
Біз істі қалай дұрыс жасау керектігін, 
естіпбілудің, зерттепталдаудың арқасында 
ғана емес, талай шаруаны кезінде іс жүзінде 
жүзеге асырғанымыздың арқасында білеміз”, 
- деді кейіпкеріміз.    

Өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет 
көрсету департаменті қызметкерлерінің ара-
сында зейнетақы жүйесінде талай жыл еңбек 
еткен, тәжірибесі мол аға ұрпақ өкілдері мен 
Қорға өткен жылы ғана келген жас мамандар 
да бар. Департамент қызметкерлерінің 
әр түрлі жаста екендіктеріне қарамастан, 
директордың айтуынша, олардың барлығын 
жұмысты барынша жақсартуға деген ынта-
жігер біріктіреді. Яғни, ортақ мақсат – 
салымшылар мен алушыларға сапалы қызмет 
көрсетіп, Қор туралы шынайы да жағымды 
пікір қалыптастыру.      

“Иными словами мы фактически прораба-
тываем предложения, и в какой-то степени, 
определяем  каналы, через которые мы будем 
взаимодействовать с вкладчиками, и какое 
материально-техническое обеспечение, инф-
раструктуру мы должны выстроить для того, 
чтобы обеспечить качественное обслуживание 
при минимальных затратах, минимальном 
времени ожидания и обслуживания”, - уточня-
ет директор Департамента сопровождения и 
развития региональной сети.

Основная задача, которая стоит перед 
сотрудниками данного управления – это 
реализация и построение инфраструктуры, 
позволяющей Фонду перейти от явочной 
системы обслуживания к дистанционной. 
Иными словами к самообслуживанию. 
Например, сотрудники управления совмест-
но с сотрудниками Департамента по связям 
с общественностью и Департаментом инфор-
мационных технологий внедряют инфо-
киоски. В скором будущем благодаря работе 
сотрудников управления филиалы ЕНПФ 
перейдут от книги жалоб и предложений на 
бумажном носителе к электронному формату.

“Басқаша айтқанда біз ұсыныстар әзірлей-міз 
және салымшылармен қандай да бір дәрежеде 
қарым-қатынас жасау арналарын айқын-
даймыз. Бұдан басқа, аз шығын жұмсау, аз 
уақыт күту және ең қысқа уақыт ішінде қызмет 
көрсету аясында сапалы қызмет көрсету 
үшін қандай инфрақұрылымды, қандай 
материалдық-техникалық базаны қалыптас-
тыру керектігі туралы ұсыныстар әзірлейміз”, - 
деді Өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет 
көрсету департаментінің директоры.

Басқарма қызметкерлерінің алдында тұрған 
басты міндет – Қорға, қызмет көрсетудің 
келіп тіркелу жүйесінен қашықтықтан қыз-
мет көрсету, яғни өзіне-өзі қызмет көрсету 
жүйесіне ауысуына  мүмкіндік беретін инфра-
құрылымды қалыптастыру және оны жүзеге 
асыру. Мысалы, басқарма қызметкерлері 
Жұртшылықпен байланыс  департаменті жә-
не Ақпараттық технологиялар департамен-
ті қызметкерлерімен бірге ақпараттық киоскі-
лерді енгізіп жатыр. Енді жақын болашақта 
БЖЗҚ филиалдары қағаз жүзіндегі шағымдар 
мен ұсыныстар кітабының орнына оның 
электрондық нұсқасын қолданатын болады.  

ТҮРТКІНІҢ ОРНЫНА - ЫНТАЛАНДЫРУ

ВМЕСТО ТОЛЧКА – МОТИВАЦИЯ

Оба управления также отвечают за мотивацию 
и эффективность сотрудников региональных 
подразделений. Одни разрабатывают и внедря-
ют систему дополнительного материального и 
нематериального стимулирования работников 
региональных подразделений на основании 
оценки эффективности деятельности филиала. 
Говоря современным языком, разрабатывают 
и вводят KPI. Но это сделать практически 
невозможно без информации о том, в каком 
сейчас состоянии находится региональная 
сеть, какие особенности есть у тех или иных 
регионов нашей страны, которые предоставляют 
сотрудники другого управления. “Ранее 
в региональной сети работа сотрудников 
филиала оценивалась по определенному списку 

Екі басқарма да өңірлік бөлімшелердің 
қызметкерлерін жұмысқа ынталандыру және 
олардың тиімді, өнімді жұмыс істеу жағына 
жауап береді. Бірі филиал қызметінің 
тиімділігін бағалау негізінде өңірлік бөлімше-
лердің қызметкерлерін қосымша материал-
дық және бейматериалдық тұрғыда ынталан-
дыру жүйесін, яғни қазіргі заман тілімен 
айтқанда KPI-ды әзірлейді және енгізеді. 
Бірақ оны өңірлік желінің ағымдағы 
ахуалы, ел өңірлерінің қандай ерекшеліктері 
бар екендігі туралы мәліметтерсіз жүзеге 
асыру мүмкін емес. Ал бұл мәліметтерді 
басқа басқарманың қызметкерлері береді. 
“Бұрын өңірлік желіде филиал қызметкер-
лерінің жұмысы белгілі бір көрсеткіштер 

Елнур Шалкибаев



PROЕНПФ40 41PROЕНПФ

Дара кәсіпкерлер бірінші кезекте тұрғылықты 
мекенжайлары бойынша мемлекеттік кірістер 
органдарында агент ретінде тіркелуі тиіс. Олар 
міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) салықтар 
және әлеуметтік аударымдармен бірге төлейді. 
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін өз пайдасына 
міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі 
алынған табыстың 10 пайызы ретінде белгіленеді. 
Бұл ретте МЗЖ мөлшерлемесі республикалық 
бюджет туралы заңның тиісті қаржы жылына 
белгілеген ең төмен жалақы мөлшерінің 10 
пайызынан кем емес және ең төмен жалақының 
75 еселенген мөлшерінің 10 пайызынан артық 
болмауы тиіс.

Кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын 
өздері таңдаған салық режиміне байланысты 
төлейді (бұл ретте МЗЖ әрбір ай үшін бөлек 
төленеді). Егер кәсіпкер жалпыға бірдей 
білгіленген режимде жұмыс істейтін болса, 
онда міндетті зейнетақы жарналары ай сайын 
табыстар төленген айдан кейінгі айдың 
25-күнінен кешіктірілмей төленеді. Егер 
патент негізінде арнайы салық режимі таңдап 
алынса, МЗЖ Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында патент құнын төлеу үшін 
көзделген мерзімде төленеді (жылына бір рет). 
Егер салық есептілігі оңайлатылған декларация 
бойынша ұсынылатын болса, онда салық кезеңі 
жартыжылдық болып есептеледі.

Агент міндетті зейнетақы жарналарын қолма-
қол ақшасыз төлемдер жолымен жүзеге асырады. 
Егер дара кәсіпкерлердің шоты жоқ болса, онда 
олар міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) 
банкке қолма-қол ақшамен төлейді. Әрі қарай 
жарналар “Азаматтарға арналған үкімет” Мемле-
кеттік корпорациясы” КЕАҚ арқылы БЖЗҚ-ға 
аударылады.
Мемлекеттік Корпорацияның деректемелері:
БИК – GCVPKZ2A;
ИИК – KZ12009NPS0413609816;
БИН – 160440007161;
төлемді тағайындау коды (КНП) – КНП 010 – ОПВ.

БЖЗҚ кәсіпкерлерге зейнетақы жарналарын 
тұрақты төлеп тұруға кеңес береді. Өйткені, 
болашақта алынатын зейнетақы төлемдерінің 
мөлшері осыған тікелей байланысты.

Индивидуальные предприниматели должны в пер-
вую очередь зарегистрироваться качестве аген-
тов в органах государственных доходов по 
месту жительства. Обязательные пенсионные 
взносы (ОПВ) они будут платить одновременно 
с уплатой налогов и социальных отчислений. 
Для самозанятых обязательные пенсионные 
взносы в свою пользу устанавливаются в размере 
10 процентов от получаемого дохода. При этом 
размер ОПВ должен быть не менее 10 процентов 
от минимального размера заработной платы  и не 
выше 10 процентов 75-кратного минимального 
размера заработной платы, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. 

Предприниматели оплачивают обязательные 
пенсионные взносы в зависимости от выбранного 
налогового режима (при этом ОПВ уплачивается 
за каждый месяц отдельно). Если предприниматель 
работает по общеустановленному налоговому 
режиму, то обязательные пенсионные взносы 
перечисляются ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. 
Если выбран специальный налоговый режим 
на основе патента, ОПВ отчисляются в срок, 
предусмотренный налоговым законодательством 
Республики Казахстан для уплаты стоимости 
патента (раз в год). Если налоговая отчетность 
предоставляется по упрощенной декларации, то 
налоговым периодом является полугодие. 

Перечисление обязательных пенсионных взносов 
производится агентом путем безналичных платежей. 
Если у индивидуальных предпринимателей нет 
счетов, то они вносят ОПВ наличными деньгами 
в банк для последующего перечисления в ЕНПФ 
через НАО “Государственная Корпорация 
“Правительство для граждан”.
Реквизиты Государственной Корпорации:
БИК – GCVPKZ2A;
ИИК – KZ12009NPS0413609816;
БИН – 160440007161;
Код назначения платежа (КНП) – КНП 010 – ОПВ.

ЕНПФ рекомендует предпринимателям делать 
пенсионные взносы регулярно, так как от этого 
в конечном итоге зависит размер получаемой 
пенсионной выплаты.

ИПенсия
Открыть бизнес хотят многие наши соотечественники,

и уже 1 195 347 человек по всему Казахстану оформили ИП
(индивидуальное предпринимательство). 

Сегодня оформить индивидуальное предпринимательство можно за несколько часов. 
Напомним, что с января текущего года изменены правила оформления ИП:

заявительный порядок регистрации переведен на уведомительный.
Это означает, что теперь в налоговые органы физлицом подается

уже не заявление, а уведомление по установленной форме
о намерении встать на учет как индивидуальный предприниматель.

Направить уведомление можно двумя способами:
электронным либо на бумажном носителе. 

Отметим, что уже после открытия ИП бизнесмену необходимо выбрать
специальный, упрощенный или общеустановленный режим уплаты налогов.

А также задуматься о пенсионном обеспечении. 

Дара кәсіпкерДің 
болашақ зейнетақысы

Отандастарымыздың көпшілігі кәсіпкерлікпен айналысқылары келеді.
Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 1 195 347 адам дара кәсіпкерлікті рәсімдеген.  

Бүгінде дара кәсіпкерлікті бірнеше сағатта рәсімдеуге болады.
Ағымдағы жылдың қаңтарынан бастап ДК-ні рәсімдеу ережесі өзгертілді:

мәлімдеушілік тіркеу тәртібі хабарлаушылық тіркеу тәртібіне ауыстырылды.
Енді жеке тұлғалар салық органдарына өтініш емес, бекітілген нысан бойынша

дара кәсіпкер ретінде есепке тұру туралы хабарлама ұсынады.
Хабарламаны қағаз жүзінде немесе электрондық түрде ұсынуға болады.         

Кәсіпкер дара кәсіпкерлікті тіркеген соң салық төлеудің
әлеуметтік, оңайлатылған немесе жалпыға бірдей белгіленген

режимдерін таңдауы керек. Сондай-ақ зейнетақымен
қамсыздандыру туралы да ойлауы қажет.

Елнур Шалкибаев
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Знание – давно перестало быть привилегией 
избранных, а стало необходимостью для многих. 
Благодаря интернету информация облетает 
земной шар в считанные секунды, но не всегда 
эта информация является полезной. И очень 
часто, неточная и противоречивая информация 
превалируют, так как сложно определить ее 
достоверность без необходимых знаний. 

ЕНПФ активно работает над тем, чтобы повысить 
финансовую грамотность населения в части 
пенсионного обеспечения, информированность 
о тех нововведениях, которые планируются в 
пенсионном законодательстве и работе Фонда, 
о текущем положении дел. Кроме того, ЕНПФ 
проводит информационно-разъяснительную 
работу среди населения о необходимости активного 
участия в накопительной пенсионной системе с 
целью формирования пенсионного капитала. 

Для этого Фонд использует все возможные 
каналы коммуникаций от проведения брифингов, 
конференций для СМИ и Дней открытых дверей 
для вкладчиков (получателей) до точечного 
информирования их на местах в отделениях Фонда, 
от информирования посредством официального 
сайта и страниц в социальных сетях до выездных 
презентаций на предприятиях и в других 
организациях. 

Кроме того, для более активной и результативной 
работы по повышению финансовой грамотности и 
вовлечения в накопительную пенсионную систему 
казахстанцев между ЕНПФ и акиматами областей 
был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Согласно Меморандуму ЕНПФ будет готовить 
материалы и проводить разъяснительную работу 
среди населения, как в крупных городах, так и 
в других населенных пунктах областей, путем 
проведения презентации, размещения материалов 
в местных СМИ.

В свою очередь Акиматы будут оказывать 
содействие и, при необходимости, принимать 
участие в мероприятиях по информированию 
населения, проводимых ЕНПФ в государственных 
и других организациях.

фото-есеп:
Білу маңызды

фотоотчет:
Важно знать

Білім – әлдеқашан таңдаулы адамдардың 
артықшылығы болудан қалды, ол бүгінде көпшілік 
үшін қажеттілікке айналған. Ғаламтордың 
арқасында ақпарат жер шарын бірнеше 
секундта айналып өтеді, бірақ ол әр кез пайдалы 
бола бермейді. Және қарама-қайшы, дәйексіз 
ақпараттар басым түсіп жатады. Өйткені қажетті 
білімсіз оның дұрыстығын анықтау өте қиын.  

БЖЗҚ зейнетақымен қамсыздандыру, сондай-
ақ зейнетақы заңнамасы мен Қор жұмысына 
енгізілетін жаңа енгізілімдер және ағымдағы 
жағдай туралы тұрғындардың хабардар болуына 
қатысты қаржылық суаттылығын арттыру жолын-
да белсенді жұмыс атқарып жатыр. Одан басқа, 
зейнетақы капиталын қалыптастыру мақсатында 
тұрғындар арасында жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне белсенді қатысу қажеттігі туралы 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.   

Бұл үшін Қор БАҚ үшін брифинг, конференция, 
салымшылар мен алушылар үшін Ашық 
есік күндерін өткізуден бастап, тұрғылықты 
жері мен Қор бөлімшелерінде ақпарат беруге 
дейін, ресми сайт пен әлеуметтік желідегі 
ресми парақшалардан бастап кәсіпорындар 
мен ұйымдардағы көшпелі таныстырымдық 
шараларға дейін барлық байланыс арналарын 
пайдаланады.

Сонымен қатар, қазақстандықтардың қаржылық 
сауаттылығын арттыру және оларды жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне тарту бойынша едәуір белсен-
ді және нәтижелі жұмыс істеу үшін БЖЗҚ мен 
облыс әкімдіктері арасында ынтымақтастық 
туралы Меморандумға қол қойылды.   

Меморандумға сәйкес БЖЗҚ облыстардағы 
ірі қалалар мен жекелеген елді мекендерде 
таныстырылымдар өткізу жолымен ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын жүргізеді және материалдар 
дайындап жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялайтын болады.   

Өз кезегінде әкімдіктер қолдау көрсетеді және 
қажет болған жағдайда БЖЗҚ-ның мемлекеттік 
және басқа да ұйымдарда тұрғындарға ақпарат 
беру бойынша өткізетін шараларына қатысады.

Елнур Шалкибаев
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Басқарма төрайымы Ақтөбе облысының әкімі және активімен кездесті /
Встреча Председателя Правления с акимом и активом Актюбинской области

Басқарма төрайымының Қызылорда облысы әкімімен кездесуі /
Подписание меморандума с акиматом Кызылординской области

Басқарма төрайымының Ақтөбе ферроқорытпа зауыты жұмыскерлерімен кездесуі /
Встреча Председателя Правления с работниками Актюбинского завода ферросплавов

Басқарма төрайымы Атырау облысы Махамбет ауданының тұрғындарымен кездесті  /
Встреча Председателя Правления с населением Махамбетского района Атырауской области



“БЖЗҚ” АҚ – есеп берушілік, айқындылық, этикалық тәртіп,
мүдделі тұлғалардың мүдделерін құрметтеу,

заң басымдылығын сақтау, еліміздің жұмыс істейтін тұрғындары 
қатысушылар болып табылатын адам құқықтарын сақтау

қағидаттарын ұстанатын әлеуметтік жауапты ұйым.

АО “ЕНПФ” – это социально ответственная организация,
соблюдающая принципы подотчетности, прозрачности,

этичного поведения, уважения интересов заинтересованных сторон, 
соблюдения главенства закона, соблюдения прав человека,

участниками которой является всё работающее население страны.

www.enpf.kz


