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1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар 

кеңесінің жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитеті туралы ереже (бұдан әрі ‒Ереже) 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы), «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі 

– Кодекс) және «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) 

өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді. 

2. Директорлар кеңесінің жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитеті (бұдан әрі ‒ 

Комитет) ‒ консультациялық-кеңесші орган, өз қызметін Қордың Директорлар кеңесінің 

шешімдеріне және Комитет бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады және  Қордың 

Директорлар кеңесінің негізінде құрылады.   

3. Комитет өз қызметінде Қордың Директорлар кеңесіне есеп береді.   

 

2-тарау.  Комитеттің мақсаты мен міндеттері 

 

4. Комитеттің негізгі мақсаты ‒ Қордың Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне 

кадрлар және сыйақы беру саласындағы басым бағыттарды жасау мәселесі жөнінде ұсынымдар 

әзірлеу және ұсыну.   

5. Комитеттің негізгі міндеті ‒ Қорды басқаруға білікті мамандарды тартуға және олардың 

табысты жұмыс істеуі үшін ынталандыруға  жағдай жасау.      

3-тарау.  Комитеттің құзыреті 

 

6. Комитет өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес: 

1) Қордың Басқарма Төрағасы мен мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттік мерзімі 

аяқталған не мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда қайта тағайындау туралы мәселелерді алдын 

ала қарайды; 

2) Қордың Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің жұмысын алдын ала бағалайды; 

3) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы беру мәселесін алдын ала қарайды; 

4) Қордың Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы беру көлемін белгілеу қағидаттары 

мен белгілерін айқындайтын ішкі құжаттарды алдын ала қарайды; 

5) Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері және қызметкерлері емес Қордың Директорлар 

кеңесінің жанындағы комитет мүшелеріне сыйақы беру мәселесін алдын ала қарайды.  

6) осы Ережеде айқындалған Комитеттің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес басқа да 

мәселелерді қарайды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар, ұсынымдар мен қорытынды ұсынады. 

7. Комитет төрағасы: 

1) Комитет отырысын шақырады және оған төрағалық етеді; 

2) Комитеттің ағымдағы жылда өткізілетін кезекті отырыстарының жоспарын әзірлейді; 

3) Комитет отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;  
4) Комитеттің хаттамалары мен шешімдеріне қол қояды.  

 

4-тарау.  Комитет құрамы 

 

8. Комитет Қордың Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұмыс істеуге 

қажет кәсіби білімі бар сарапшылардан құралатын кемінде үш мүшеден тұрады. 
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9. Комитетте жұмыс істеуге қажет кәсіби білімі бар сарапшылар Қор қызметкерлері болуы 

және/немесе Қордың қызметкерлері болмауы да мүмкін.    

Комитет мүшесі - Комитетте жұмыс істеуге қажет кәсіби білімі бар сарапшы лауазымына 

үміткерді Қор Басқармасы Төрағасы немесе оның орнындағы тұлға ұсынысы бойынша Қордың 

Директорлар кеңесі сайлайды. 

Комитетте жұмыс істеуге қажет кәсіби білімі бар сарапшы болып Қордың Директорлар 

кеңесі мүшесі және Қор қызметкері емес тұлға сайланған жағдайда, Комитеттің осы тұлғасымен 

азаматтық-құқықтық шарт жасалады, оған Қор атынан Қордың Басқарма төрағасы қол қояды.  

Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар, шақырылған сарапшымен жасалған шарт 

Қордың Директорлар кеңесінің Комитет мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 

шешімін қабылдаған күннен бастап мерзімінен бұрын бұзылды деп саналады.  Бұл ретте Қор 

Комитеттің мүшесіне Қордың Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі туралы тез арада 

хабарлауы тиіс.   

10. Комитеттің барлық мүшелерін Қордың Директорлар кеңесі сайлайды. 

11. Комитеттің төрағасы болып Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі ‒ Қордың тәуелсіз 

директоры Қордың Директорлар кеңесінің  өкілеттіктерін орындау мерзіміне сайланады.   

12. Комитет мүшелігіне үміткерлердің жоғары білімі, корпоративтік басқару, заң, экономика 

және қаржы саласында жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.   

13. Комитет мүшелерінің өкілеттіктері төмендегі жағдайларда: 

1) Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Комитеттің барлық немесе жекелеген 

мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін; 

2) Комитет мүшесінің лауазымнан босату туралы өтініші негізінде өз қалауы бойынша; 

3) Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі аяқталуы бойынша; 

4) Қордың қызметкері болып табылатын Комитет мүшесінің еңбек шарты тоқтатылған 

жағдайда; 

5) Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі және Қордың қызметкері емес Комитет мүшесімен 

азаматтық-құқықтық шарт тоқтатылған жағдайда тоқтатылады. 

       

 5-тарау. Комитет хатшысы және оның өкілеттік мерзімі  

 

14. Комитет хатшысы Комитет мүшелерінің немесе Қордың Басқарма төрағасының 

ұсынысы бойынша Комитет мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен сайланады.   

Комитет хатшысы Қор қызметкерлерінің немесе Комитет мүшелерінің ішінен сайлануы 

мүмкін не оның міндеттерін Қордың корпоративтік хатшысы атқарады. 

15. Комитет хатшысының өкілеттік мерзімі Комитеттің өкілеттік мерзімінен аспауы тиіс. 

 

6-тарау. Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 

 

16. Комитет мүшелерінің: 

1) Комитет төрағасына Комитет отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар жазбаша 

хабарламасын жіберу арқылы Комитет отырысын өткізуді талап етуге; 

2) Комитеттің қаралатын күн тәртібіндегі мәселе жөнінде өз пікірін айтуға (Комитеттің 

қабылдаған шешіміне келіспеген жағдайда, Комитет мүшесі өзінің көзқарасын (айрықша пікірі) 

жазбаша түрде білдіруге құқылы); 

3) Комитет отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселе және қабылданатын 

шешімдер жөнінде өзінің айрықша пікірін енгізуді талап етуге; 

4) Қордың Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы өз өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтатуға; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және Қордың басқа да 

ішкі құжаттарында көзделген басқа да құқығы бар.       



«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитеті туралы ереже  
 

 

4 

 

17. Комитет мүшесі: 

1) Комитеттің жұмысына қатысуға және оның барлық отырыстарында болуға; 

2) лауазымдық міндеттерін орындау барысында жария болған барлық ақпараттың 

құпиялылығын сақтауға; 

3) Комитет немесе Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдерге байланысты Қордың 

Директорлар кеңесіне мүдделер дауы туындағаны туралы хабарлауға; 

4) өзінің құызреті шегінде және Ережеде көзделген тәртіппен Комитет мүшелері Қордың 

Директорлар кеңесі немесе Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы белгілеуі мүмкін басқа да 

міндеттерді орындауға міндетті.  

 

 

7-тарау. Комитеттің жұмыс тәртібі  

 

18. Комитеттің жұмысы жүзбе-жүз отырыс өткізу және сырттай дауыс беру арқылы шешім 

қабылдау нысанында жүзеге асырылады. 

19. Комитет отырысы қажеттілігіне қарай Комитеттің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. 

20. Комитет отырысы төрағаның бастамасы бойынша немесе: 

1) Комитеттің кез келген мүшесінің; 

2) Қордың Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша шақырылуы 

мүмкін. 

21. Комитеттің төрағасы 3 (үш) жұмыс күні ішінде отырысқа шақыру туралы қойылған 

талапты қарауға және өзінің шешімін қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде 

отырысты шақырған бастамашыға қабылдаған шешімі туралы хабарлама жіберуге міндетті.   

22. Комитет отырысы аталған талапты алға тартқан тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып 

өткізіледі. 

23. Комитет отырысына Комитет мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, кворум болады.    

24. Шешімдер отырысқа қатысатын Комитет мүшелерінің жай көпшілік даусымен 

қабылданады, дауыстар саны тең болған жағдайда шешуші дауыс құқығына Комитет төрағасы 

ие болады.   

 

8-тарау. Комитет отырысына материалдарды дайындау тәртібі  

 

25. Комитеттің отырысына материалдарды Қордың тиісті құрылымдық бөлімшелері мынадай 

тәртіппен дайындайды: 

1) Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түсіндірме жазбаны, және Комитеттің 

қарауына шығарылатын мәселелер бойынша өзге де материалдарды аталған мәселеге 

бастамашылық жасаған Қордың құрылымдық бөлімшесі дайындайды; 

2) хатшы Комитеттің қарауына шығарылатын барлық материалдардың толықтығын тексереді.  

26. Комитет хатшысы Комитеттің барлық мүшелеріне отырыстың күн тәртібі көрсетілген 

хабарламаны жібереді және оларға отырыс өткізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күннен 

кешіктірмей күн тәртібінің әрбір тармағы бойынша барлық қажетті ақпараттың берілуін қамтамасыз 

етеді.  

Кейбір жағдайларда, кейінгі қалдыруға болмайтын мәселелерді қарау қажет болса, онда 

отырыс туралы хабарлама  5 (бес) жұмыс күннен аз күн ішінде жіберілуі мүмкін.   

 

9-тарау. Комитет шешімдерін рәсімдеу тәртібі 

 

27. Комитеттің жүзбе-жүз отырысында қабылданған шешімдер Ереженің 2-қосымшасына 

сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді. 
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Сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша шешімдер түрінде ресімделеді.   

Комитет хаттамасы (шешімі) Комитеттің өткізген әрбір отырысының (сырттай дауыс беру) 

қорытындысы бойынша отырыс өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірілмеген мерзімде 

жасалады.  Хаттамаға (шешімге) Комитеттің төрағасы мен хатшысы қол қояды. Хаттамалар 

(шешімдер) Комитеттің хатшысында сақталады.   

28. Сырттай дауыс берілген жағдайда Комитет мүшелеріне күн тәртібіндегі әрбір мәселе 

бойынша материалдар мен Ереженің 4-қосымшасына сай нысан бойынша сырттай дауыс беру 

бюллетені таратылады. 

29. Комитеттің хатшысы Комитеттің хатамалары мен шешімдерін тіркейді.  Тіркеу 

журналында реттік тіркеу нөмірі, Комитет қараған мәселелер және олар бойынша қабылданған 

шешімдер туралы ақпарат қамтылады.   

30. Комитет хатшысы Комитеттің хаттамаларын, сондай-ақ сырттай дауыс беру 

бюллетеньдерін есепке алады және сақтайды. 

  

10-тарау. Комитет мүшелеріне сыйақы беру 

 

31. Комитет төрағасына сыйақы беру Қордың жалғыз акционері бекіткен Қордың 

Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларға сыйақы мен өтемақы төлеу туралы 

қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.  

32. Комитет төрағасынан басқа, Қор қызметкерлері, Қордың Директорлар кеңесінің 

мүшелері болып табылатын Комитет мүшелеріне сыйақы көзделмеген.   

33. Қор қызметкерлері, Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері емес Комитет мүшелеріне 

сыйақы мөлшері Қордың Директорлар кеңесінің шешімі негізінде белгіленеді.   

34. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері мен қызметкерлері емес Комитет мүшелеріне 

сыйақы беру жөніндегі мәселе Қордың Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру 

комитетінде алдын ала қаралады, әрі қарай аталған мәселені Қордың Директорлар кеңесінің 

қарауына шығарады.   

   

11-тарау. Қорытынды ережелер 

 

35. Ереже, сондай-ақ  оған өзгерістер мен толықтырулар Қордың Директорлар кеңесінде 

бекітіледі. 

36. Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Жарғысының немесе Корпоративтік басқару 

кодексінің өзгеруі нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оған қайшы келген жағдайда, 

Ереженің бұл нормалары күшін жояды және Ережеге тиісті өзгерістер енгізілгенге дейін 

қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Жарғы басшылыққа алынуы тиіс.    
 

 

Басқарма төрайымы                                                                                 Д. Медеушеева 
 

 
 
 
 
 
 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»  

акционерлік қоғамының 

Директорлар кеңесі жанындағы  
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Кадрлар және сыйақы беру комитеті туралы  

201__ жылғы «___» ____________№____ ережеге  

1-қосымша   
 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы 

 Кадрлар және сыйақы беру комитетіне  

 

 

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша түсіндірме жазба  

(күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны) 

 

Түсіндірме жазбада көрсетілуі тиіс мәліметтердің тізбесі: 

- бұл мәселе бойынша шешімді қарау және қабылдау қажеттілігіне негіздеме; 

- шешімді қабылдаған жағдайда болжалды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық 

салдары; 

- шешімді іске асыруға байланысты болжалды қаржылық шығыстар; 

- нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімдері және шешімді қабылдаудан болатын 

болжалды тиімділік; 

- ішкі нормативтік құжаттарды қабылданған шешімге кейіннен сәйкестендіру қажеттілігі; 

- өзге мәліметтер. 

 

 

Бастамашы _______________________ аты-жөні 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»  

акционерлік қоғамының 

Директорлар кеңесі жанындағы  
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Кадрлар және сыйақы беру комитеті туралы  

201__ жылғы «___» ____________№____ ережеге  

2-қосымша   
 

 

 

Акционерлік қоғамның 

толық атауы: 
 

________________________________________________________ 
Акционерлік қоғамның 

орналасқан жері: 
 

_______________________________________________________ 
Отырыс өткізілетін жер: _______________________________________________________ 
Отырыс өткізілетін күн 

және уақыты: 
 

201_   жылғы  «___» _______  сағат ___.___ 

Отырысты өткізудің 

бастамашысы туралы 

мәліметтер 

 

_______________________________________________________ 
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отырысының хаттамасы 
 

№ ___           «____» ___________ 201_ жыл  

 

Қатысқандар: 

Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитетінің төрағасы:  

   ____________________________, 

Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитетінің мүшелері:  

  (________________________________, 

  ________________________________. 
 

«БЖЗҚ» АҚ тарапынан шақырылғандар:  

1) _____________________________, 

2) _____________________________. 

 

Қордың Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитеті (бұдан әрі - 

комитет) отырысының кворумын белгілеген  кезінде, комитет хатшысы кворумның бар екенін 

хабарлады (______%). 

 

 

Күн тәртібі:  

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселесі бойынша ____________________ сөз алып, төмендегіні 

атап өтті.  

_______________________________________________________________ 
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 Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша дауыс беруге қойылған сұрақ:  

_______________________________________________________________ 

 

Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы: 

- қолдағандар: бірауыздан (_____________., ______________.) 

- қарсы болғандар: жоқ 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ____________________ сөз алып, төмендегіні 

атап өтті. 

_______________________________________________________________ 

 

Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы: 

- қолдағандар: бірауыздан (_____________., ______________.) 

- қарсы болғандар: жоқ 

 

Осылайша, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шақырылған баяндамашылардың баяндамаларын, 

комитет мүшелерінің пікірлерін тыңдап, ұсынылған құжаттарды қарап,  Комитет ШЕШТІ: 

 

 

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 

- ________________________________________________. 

 

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 

- ________________________________________________. 

 

3. Комитет шешімі _____________ бастап күшіне енеді. 

 

Комитет төрағасы ___________         аты-жөні 

 

Комитет хатшысы   ___________         аты-жөні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»  

акционерлік қоғамының 
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Директорлар кеңесі жанындағы  

Кадрлар және сыйақы беру туралы  

201__ жылғы «___» ____________№____ ережеге  

3-қосымша   
 

 

 

Акционерлік қоғамның 

толық атауы: 

 

________________________________________________________ 

Акционерлік қоғамның 

орналасқан жері: 

 

_______________________________________________________ 

Отырыс өткізілетін жер: _______________________________________________________ 

Қорытынды шығару орны: _______________________________________________________ 
  

Сырттай дауыс беруді 

өткізудің бастамашысы 

туралы мәліметтер: 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитетінің шешімі 

 

№ ___        201_ жылғы «___»________  

 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – 

«БЖЗҚ» АҚ, Қор) Директорлар кеңесінің жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитетінің 

сырттай отырысы Қордың Директорлар кеңесінің жанындағы Кадрлар және сыйақы беру 

комитетінің (бұдан әрі ‒ комитет) Төрағасы мен мүшелеріне құжаттарды және сырттай дауыс 

беруге арналған бюллетеньдерді жіберу арқылы сұрау жолымен өткізілді.  

Комитет мүшелерінен белгіленген мерзімде алынған сырттай дауыс беру бюллетеньдеріне 

сәйкес дауыс беруге қатысқандар: 

Комитет төрағасы-  ___________________. 

Комитет мүшелері:  

___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Комитет төрағасы мен мүшелерінен белгіленген мерзімде алынған сырттай дауыс беру 

бюллетеньдері бойынша күн тәртібіндегі дауыс беруді қорытындылау үшін кворум бар.  

 

Күн тәртібінде:  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

 

Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша 

_____________________________________________________________ 

 

 

Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша 

_______________________________________________________________________ 

 

Комитет Төрағасы мен мүшелерінен белгіленген мерзімде алған сырттай дауыс беру 

бюллетеньдері бойынша күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде төмендегідей дауыс беру 

қорытындысы анықталды: 
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Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша: 

- қолдағандар:  _____________________________________ 

- қарсы болғандар: ___________________________________ 

 

Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша: 

- қолдағандар:  _____________________________________ 

- қарсы болғандар: _________________________________ 

 

 

Комитет дауыс беру қорытындысы бойынша ШЕШТІ: 

1. ________________________________________________________ 

2.  

3. Комитет шешімі  ___________бастап күшіне енеді. 

 

Қосымша:  

1) ______________________________түсіндірме жазба; 

2) ________________________________________________; 

3)  дауыс беру бюллетеньдері.  

 

 

Комитет төрағасы ___________        аты-жөні 

 

Комитет хатшысы         ___________аты-жөні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»  

акционерлік қоғамының 
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Директорлар кеңесі жанындағы  

Кадрлар және сыйақы комитеті туралы  

201__ жылғы «___» ____________№____ ережеге  

4-қосымша   

 

 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы  

Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитеті 

 төрағасының/мүшесінің сырттай дауыс беру  

БЮЛЛЕТЕНІ 

 

Акционерлік қоғамның орналасқан жері:    _______________________________________    

Дауыс беру қорытындысын шығару орны:________________________________________ 

Дауыс беру қорытындысын шығару күні:  201_ жылғы «__» __________.  

Акционерлік қоғамның толық атауы: «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы 

Сырттай дауыс беруді өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер: _____________________ 

Дауыс беруді өткізу туралы ұсыныс түскен күн: «__» __________201_ жыл. 

Бюллетень тапсырудың соңғы күні: «__» __________201_ жыл. 

 

1. Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитеті мүшелеріне 

қарауға шығарылған мәселе:  ______________________________________ 

Дауыс беруге қойылған сұрақ:   

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

 * Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою қажет 

№ «ҚОЛДАҒАНДАР» «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» 

 1* 2* 

   

 

Айрықша пікір: ______________________________________________________________ 

(бар болса) 

 

2. Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақы беру комитеті мүшелеріне 

қарауға шығарылған мәселе:  ______________________________________ 

Дауыс беруге қойылған сұрақ:   

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

 * Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою қажет 

№ «ҚОЛДАҒАНДАР» «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» 

 1* 2* 

   

 

Айрықша пікір: ______________________________________________________________ 

(бар болса) 
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