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ҚАТЫСҚАНДАР 

 

         «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы жанындағы 

Қоғамдық кеңестің (бұдан әрі – Кеңес, ҚК) мүшелері:   

 

1) Сейпульник Евгений; 

2) Донских Алевтина; 

3) Ахшабаева Наталья; 

4) Батищева Таьяна; 

5) Ерлан Бурабаев; 

6) Азамат Жолдасбеков; 

7) Ледовских Ирина; 

8) Мамажанов Адиль; 

9) Нұрабаев Жомарт; 

10) Своик Петр; 

11) Жұмагүл Тәжібекова.  

         «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»  акционерлік қоғамының (бұдан 

әрі – БЖЗҚ) өкілдері (дауыс беру құқығынсыз) өкілдері: 

Құрманов Жанат Бостанұлы, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының Төрағасы; 

Егеубаева Сауле Аскаровна, БЖЗҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 

              Фазылова Кәмилә Нұрланқызы, стратегиялық даму және актуарлық 

есептеулер департаментінің директоры; 

               Сапин Азат Маратұлы, «БЖЗҚ» АҚ Стратегиялық даму департаментінің 

актуарлық есептер және болжамдар бөлімінің бастығы; 

              Ақмаева Марина Абрахманқызы, «БЖЗҚ» АҚ БАҚ-пен байланыс 

басқармасының бастығы, Кеңес хатшысы. 

Отырысқа Кеңестің 11 мүшесі қатысты. Кворум бар. 

          

КҮН ТӘРТІБІ 

 

1) Қоғамдық кеңестің төрағасы мен Төрағасының орынбасарын сайлау. 

2) Кеңес құрамын қайта қарау. ҚК туралы ережеге сәйкес белсенді емес 

мүшелерді шығару. Жаңа кандидатураларды ұсыну. 

3) Кеңес туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын қарау. 

4) БЖЗҚ-ның демографиялық трендтер бойынша актуарлық есептері және 

олардың Қазақстанның зейнетақы жүйесінің дамуына әсерін бағалау. 

5) Заңнамалық өзгерістер енгізу жөніндегі істердің ағымдағы жағдайы және 

БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану тетігін іске асырудағы 

рөлі туралы. 

 

ҚАРАЛДЫ: 

 



            Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша ҚК төрағасының орынбасары 

Алевтина Донских сөз сөйледі. Ол қатысушыларға Қоғамдық кеңестің бұрынғы 

төрағасы Евгений Сейпульник өз өкілеттігін өз еркімен тоқтатқанын, сондай-ақ Кеңес 

төрағасының орынбасары Алевтина Донскихті қайта сайлау мерзімі келгенін еске 

салды. 

            Бұдан әрі Ерлан Бурабаев пен Жұмагүл Тәжібекованың ұсынылған 

кандидатураларынан Кеңес төрағасы лауазымына кандидаттар үшін дауыс беру өтті. 

            Дауыс берілді: 

            «Ерлан Бурабаев үшін» - 9 

            «Жұмагүл Тәжібекова үшін» – - 2 

            «қалыс қалғандар» –  0 

            Шешім қабылданды. Көпшілік дауыспен БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық 

кеңестің жаңа төрағасы болып Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының басқарушы 

директоры Ерлан Бурабаев сайланды. 

             ҚК төрағасының орынбасары лауазымына Ирина Ледовских пен Жұмагүл 

Тәжібекованың кандидатуралары ұсынылды. 

 Дауыс берілді: 

«Ирина Ледовских үшін» - 6 

«Жұмагүл Тәжібекова үшін» - 3 

«қалыс қалғандар» - 2. 

Шешім қабылданды. Көпшілік дауыспен ҚК Төрағасының орынбасары болып 

журналист Ирина Ледовских сайланды. 

Ерлан Бурабаев Кеңес мүшелеріне сенім білдіргені үшін алғысын білдірді, 

Евгений Сейпульник пен Донских Алевтинаға жұмысы үшін үлкен алғысын білдірді 

және Кеңес қызметі белсенді болатынына сенім білдірді. 

Күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша Қоғамдық кеңестің жаңадан сайланған 

төрағасы Ерлан Бурабаев сөз сөйледі. Ол ҚК отырыстарына үнемі қатысу мәселесі 

маңызды мәселелердің бірі екенін атап өтті. ҚК хатшысы Марина Акмаеваның ақпараты 

бойынша, БЖЗҚ-да ҚК мүшелерінің отырысқа қатысу табелі жүргізіледі, оған сәйкес 

отырыстарға сирек баратын мүшелер тобы бар. Сонымен қатар, ҚК туралы ережеге 

сәйкес оның құрамы екі жылда бір рет жаңартылуы керек. БЖЗҚ жанындағы НҚ туралы 

ережеге сәйкес (25-тармақ) Кеңес мүшесінің өкілеттігі Кеңестің отырыстарында 

дәлелсіз себеппен қатарынан екі және одан да көп рет болмаған жағдайда, Кеңес мүшесі 

ретіндегі өкілеттігі Кеңестің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылады. Осыған 

байланысты ҚК ағымдағы құрамынан Н.Ахшабаеваны, Е.Игібаевты, С.Кожухованы, 

А.Моисееваны және Е. Шайхутдиновты шығару ұсынылды. Отырысқа қатысып отырған 

Ахшабаева Н.жұмыспен қамтылу себебінен Кеңестен шығуға келісті. Отырыстан кетті. 

Әрі қарай 10 адам дауыс берді. Кеңестің басқа мүшелерін құрамнан шығару туралы 

мәселе дауыс беруге қойылды. 

         Дауыс берілді: 

         «қолдағандар» – 10 

         «қарсы» - 0 

         «қалыс қалғандар» - 0. 

         Шешім қабылданды. Осылайша, 25.12.2020 ж. Кеңес құрамы 13 адамнан 

тұратын болды. Келесі отырыстарда жаңа мүшелердің кандидатураларын қарау 

ұсынылды. 

         Сарапшы ретінде Кеңеске қаржы талдаушысы, @FINANCEkaz телеграм-

арнасының бас редакторы Андрей Чеботарев шақырылды. 

         Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша БЖЗҚ Заң департаменті 

директорының орынбасары Әйгерім Бимен сөз сөйледі. Ол ҚК туралы ережеге түзетулер 

пакетін жариялады, олар оның жұмысын жақсартуы керек. Қоса берілген өзгерістер мен 

толықтырулардың жобасы салыстырмалы кестеде келтірілген (№1 қосымша). 



         Кеңес мүшелері редакциялық және ұйымдастырушылық сипаттағы өз 

ұсыныстарын білдірді, оларды ескере отырып (№2 қосымшада көрсетілген) түзетулер 

жобасын осы хаттамаға қол қойылғанға дейін талқылап, қабылдау туралы шешім 

қабылданды. 

         Дауыс берілді: 

         «қолдағандар» – 10 

         «қарсы» - 0 

         «қалыс қалғандар» - 0. 

         Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша БЖЗҚ актуарлық есептер және 

болжамдар бөлімінің бастығы Азат Сапин сөз сөйледі. Өз таныстырылымында ол БЖЗҚ 

және БҰҰ болжамдарына сәйкес Қазақстандағы әлемнің көптеген аймақтарындағыдай 

халық саны өсетінін көрсетті. Сонымен, келесі бірнеше онжылдықта ол біздің елімізде 

шамамен 24 миллион адамға жетеді (2050 жылға қарай). Қазақстанда халықтың өсу 

қарқыны біртіндеп баяулап келе жатқанын атап өту маңызды. Бұл ретте БЖЗҚ-ның 

демографиялық есептеріне сәйкес: Қазақстан халқының 2020 жылдан бастап 2050 жылға 

дейінгі болжамды өсімінің үштен біріне жуығы бала туу деңгейінің ұрпақтың 

қарапайым алмастырылу деңгейінен асып кетуімен негізделетін болады және үштен 

екісіне жуығы «демографиялық серпіннің» немесе халықтың ағымдағы жас 

құрылымының өзгеруінің арқасында қол жеткізілетін болады. Яғни, елде туу өмір сүру 

ұзақтығын одан әрі ұлғайту есебінен ұрпақты қарапайым алмастыру деңгейіне дейін 

күрт төмендесе де, халықтың өсуі орын алады. Сонымен қатар, Сапин 60 және одан 

жоғары жастағы қазақстандықтардың үлесі 2050 жылға қарай ағымдағы 12% - дан 20% 

- ға дейін өсетінін, ал 65 және одан жоғары жастағы адамдардың үлесі 2050 жылға қарай 

ағымдағы 7,7% - дан 14% - ға дейін өсетінін атап өтті. Бұдан басқа, еңбекке қабілетті 

жастағы адамдардың (25-64) зейнеткерлерге (65+) шаққандағы арақатынасы 2050 жылға 

қарай ағымдағы 7,0-ден 3,5-ке дейін екі есе төмендейді, бұл әлеуметтік және 

зейнетақымен қамсыздандыру бөлігінде мемлекеттік бюджетке жүктемені арттырады.  

            Таныстырылымның қорытындысы бойынша, Кеңес мүшелері әлем 

халқының, соның ішінде Қазақстанның қартайып келе жатқан жаһандық 

демографиялық трендтеріне байланысты елдің зейнетақы жүйесіне жинақтаушы 

құрамдауышты енгізу халықаралық практикаға сәйкес келетіндігімен және 

азаматтардың мемлекеттік бюджеттен де, өзінің зейнетақы жинақтарынан да көп 

компонентті зейнетақы төлемдері есебінен барабар зейнетақымен қамсыздандыру 

құқығын арттырудағы маңызды қадамы болып табылатындығымен бірауыздан келісті. 

            Демографиялық трендтер және олардың Қазақстанның зейнетақы 

жүйесінің дамуына әсерін бағалау бойынша БЖЗҚ-ның актуарлық есеп-қисаптары 

туралы ақпарат назарға алынсын деген ұсыныс түсті. 

   Дауыс берілді: 

           «қолдағандар» – 10 

           «қарсы» - 0 

           «қалыс қалғандар» - 0. 

           Шешім қабылданды. 

           Күн тәртібіндегі 5 мәселе бойынша «БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы 

Жанат Құрманов сөз сөйледі. Ол «Заңнамалық өзгерістерді енгізу бойынша ағымдағы 

істің жағдайы және БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану 

тетігін іске асырудағы рөлі туралы» атты ақпаратпен бөлісті. Құрманов атап өткендей, 

мақсатты пайдалану құқығы белгілі бір минималды жеткіліктілік сомасынан асатын 

жинақтары бар азаматтар үшін қарастырылатын болады. Жеткіліктілік шегі әр жас үшін 

бөлек анықталады.  

           Бұл ретте азаматтардың уәкілетті операторға («Отбасы банк») не Үкімет 

айқындаған екінші деңгейдегі банктер атынан әрекет ететін операторларға жүгінетіні 

атап көрсетіледі. БЖЗҚ өз тарапынан зейнетақы жинақтарының дербестендірілген 



есебін жүргізуді, халықты хабардар етумен айналысуды жалғастырады және уәкілетті 

оператордан хабарлама алғаннан кейін салымшы өз бетінше айқындаған жинақталған 

сомаларды жіберу арқылы көрсетілген мақсаттарға біржолғы төлемдерді жүзеге 

асыратын болады. 

            Сондай-ақ, белгілі бір шектен асатын жинақтардың бір бөлігін басқарушы 

компанияларға аудару құқығы салымшыларға өз жинақтарын басқаруға қатысуға 

мүмкіндік береді. Бұл ретте салымшы оның инвестициялық стратегиясын зерделей 

отырып, ИПБ-ны өзі таңдайды.  

             ҚК-тің кейбір мүшелері қабылданған өзгерістер туралы ерекше пікір 

білдірді. Атап айтқанда, Петр Своик мерзімінен бұрын алып қоюдың әлеуметтік әсерін 

күмәнді деп санайтынын және бұл мәселеге бір жарым жылдан кейін оралуға тура 

келетінін атап өтті. Сонымен бірге, БЖЗҚ және жалпы жинақтаушы зейнетақы жүйесі 

үшін бұл жойқын әсер етуі мүмкін. 

             Азамат Жолдасбеков, өз кезегінде, Петр Своиктің пікірін қолдап, аталған 

заң жобасын популизм деп санайтынын айтты: «Адамдарға өлім ауруынан емделуге 

шұғыл ақша қажет болатын, жинақтарды мерзімінен бұрын алу үшін жалпы негіздеме 

үшін жеке жағдайларды келтірудің қажеті жоқ. Он жылдан кейін бұл популизм бәріне 

әсер етеді. Халықтың кедейлігі мен ЖЗЖ-ның жүйелік тиімділігінің жеткіліксіздігі 

проблемаларын жүйелі түрде шешудің орнына, проблеманы шешу уақытын жай ғана 

кейінге ысыра салды». 

             Ирина Ледовских сондай-ақ өзгерістер келешекте жинақтаушы 

компоненттен көбірек қалыптасуы тиіс зейнетақының жиынтық мөлшерінің 

төмендеуіне алып келуі мүмкін деген пікір білдірді. 

             Өз кезегінде Жұмагүл Тәжібекова мен Евгений Сейпульник Зейнетақы 

жинақтарын мерзімінен бұрын алып қою әрбір салымшының құқығы болып 

табылатынын, бұл заң күшіне енген сәттен бастап тұрғын үй сатып алуға немесе 

емделуге міндетті түрде ақша жұмсау қажет дегенді білдірмейді, деп атап өтті. 

Осылайша, өзгерістер, Сейпульниктің пікірінше, негізделген және уақтылы. 

             Жанат Құрманов мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

заңнамадағы өзгерістердің негізгі түйіні – болашақта қаражаттың бір бөлігін тұрғын үй 

немесе емдеу мәселелерін мақсатты шешуге пайдалану үшін азаматтарды жинақтаушы 

зейнетақы жүйесіне қатысуға тағы бір ынталандыру деген сөзін келтірді. 

  «БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасының заңнамалық өзгерістерді енгізу жөніндегі 

істердің ағымдағы жағдайы және зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану 

тетігін іске асырудағы БЖЗҚ рөлі туралы ақпаратын назарға алу ұсынылды.   

 Дауыс берілді: 

           «қолдағандар» – 10 

           «қарсы» - 0 

           «қалыс қалғандар» - 0. 

           Шешім қабылданды. 

 

ШЕШТІ: 

 

         Отырыстың күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша 

         1.1. Сейпульник Евгенийдің Қоғамдық кеңестің төрағасы қызметінен 

отставкасы қабылдансын. 

         1.2. Ерлан Бурабаев Қоғамдық кеңестің төрағасы болып сайлансын. 

         1.3. Ледовских Ирина Қоғамдық кеңес төрағасының орынбасары болып 

сайлансын. 

 

         Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша 



         2.1. Кеңес құрамынан Н. Ахшабаева, Е. Игібаев, С. Кожухова, А. Моисеева 

және Е. Шайхутдинов шығарылсын. 

         2.2. Қоғамдық кеңеске сарапшы ретінде (дауыс беру құқығынсыз) 

Чеботарев Андрей қабылдансын. 

 

         Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша 

         Қоғамдық Кеңес туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар ҚК 

мүшелерінің ескертулері мен ұсыныстарын ескере отырып бекітілсін. 

 

         Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша 

         Демографиялық трендтер және олардың Қазақстанның зейнетақы жүйесінің 

дамуына әсерін бағалау бойынша БЖЗҚ-ның актуарлық есептері бойынша 

таныстырылымы назарға алынсын. 

 

          Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша 

          Заңнамалық өзгерістерді енгізу жөніндегі істердің ағымдағы жағдайы және 

БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану тетігін іске асырудағы 

рөлі туралы ақпарат назарға алынсын. 

 

Отырыс Төрағасы      Е.Бурабаев 

  

Отырыс хатшысы      М.Акмаева  



 

 №1қосымша. 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы жанындағы  

Қоғамдық кеңес туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша  

салыстырмалы кесте 

 

 

 

№ 

р/б 

Құрылымдық 

элемент 

(нормаға 

сілтеме) 

Қолданыстағы редакциясы Ұсынылған редакциясы Енгізілетін өзгерістерге 

және/немесе толықтыруларға 

негіздеме 

1.  3-тармақтың 3) 

тармақшасы   

3) Қазақстан Республикасының 

жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен 

Қор қызметін жетілдіру жөніндегі 

мәселелерді талқылау және 

ұсынымдарды тұжырымдау.  

 

3) қоғамдық бақылауды ұйымдастыру және 

Қор қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету   

7-бапқа сәйкес Қазақстан 

Республикасының жинақтаушы 

зейнетақы жүйесін және БЖЗҚ 

қызметін жетілдіру жөніндегі 

мәселелерді талқылау және 

ұсынымдар тұжырымдау БЖЗҚ 

жанындағы Қоғамдық кеңестің 

(бұдан әрі – Кеңес) міндеттеріне 

емес, оның өкілеттіктеріне 

жатады. Аталған түзетумен 

Кеңестің міндеттерінің бірі 

ретінде қоғамдық бақылауды 

ұйымдастыру мен БЖЗҚ 

қызметінің ашықтығын 

қамтамасыз ету ұсынылады. 



2.  4-тармақ 4.  Кеңес өз жұмысында 

салымшылардың (зейнетақы 

төлемдерін алушылардың) 

құқықтары мен заңды мүдделерін 

қамтамасыз ету және қорғау 

қажеттігіне ғана сүйенеді және 

Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, "Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы" Қазақстан 

Республикасының заңын, Қазақстан 

Республикасының басқа да 

нормативтік құқықтық актілерін, 

сондай-ақ осы Ережені басшылыққа 

алады. 

 

4. Кеңес өз жұмысында салымшылардың 

(зейнетақы төлемдерін алушылардың) 

құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз 

ету және қорғау жөніндегі мәселелерді 

барынша қамту қажеттілігін негізге алады 

және Қазақстан Республикасындағы 

әлеуметтік (зейнетақымен) қамтамасыз ету 

құқығы туралы Конституциялық 

принциптерді, "Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 

Қазақстан Республикасының Заңында, 

зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері 

жөніндегі өзге де бағдарламалық құжаттар 

мен нормативтік құқықтық актілерде 

көрсетілген зейнетақымен қамсыздандыру 

қағидаттарын, сондай-ақ осы Ережені 

басшылыққа алады. 

БЖЗҚ жанындағы 

консультативтік-кеңесші орган 

ретінде кеңеске Қазақстан 

Республикасы заңнамасының 

талаптары тікелей 

қолданылмайды. Бұл ретте Кеңес 

өз қызметін тиісінше жүзеге 

асыру үшін әлеуметтік 

(зейнетақымен) қамтамасыз ету 

саласындағы конституциялық 

және заңнамалық принциптерді 

басшылыққа алуы қажет 

3.  7-тармақ 7. Кеңес өкілеттігі: 

1) Қазақстан Республикасының 

жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен 

Қордың қызметі мәселелерін 

талқылау; 

2) Қазақстан Республикасының 

жинақтаушы зейнетақы жүйесі және 

Қор қызметі мәселелері бойынша 

Қордың Басқармасына немесе басқа 

да органдарына, мемлекеттік 

органдарға, өзге де ұйымдарға 

ұсыныстар (ұсынымдар) енгізуге 

құқылы; 

 

 

7.  Кеңес өкілеттігі: 

1) Қазақстан Республикасының жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі мен Қордың қызметі 

мәселелерін талқылау; 

2) Қордың Басқармасына немесе басқа да 

органдарына, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасының 

Еңбек, халықты әлеуметтік қорғау, Қаржы 

нарығын реттеу және дамыту мәселелері 

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдарына 

(бұдан әрі бірлесіп – уәкілетті органдар) 

Қазақстан Республикасының жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі, Қазақстан 

Республикасының зейнетақы заңнамасын 

жетілдіру және Қордың қызметі мәселелері 

 

 

 

 

2) және 3) тармақшалар 

бойынша.БЖЗҚ қызметін реттеу 

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік 

органдарды нақтылау 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Қорға, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне 

одан әрі беру үшін Қазақстан 

Республикасында Жинақтаушы 

зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі 

және оны жетілдіру мәселелерінде 

салымшылардың (зейнетақы 

төлемдерін алушылардың) рөлін 

арттыруға бағытталған шараларды 

әзірлеу, талқылау және қайта қарау;   

4)  Кеңестің ұсыныстарын 

(ұсынымдарын) іске асыру бойынша 

мүдделі мемлекеттік органдармен, 

үкіметтік және үкіметтік емес 

ұйымдармен бірлескен іс-шаралар 

өткізу;    

5) өз жұмысының басым бағыттарын 

анықтау.  

6) жоқ. 

бойынша ұсыныстар (ұсынымдар) енгізуге 

құқылы;  

3) Қорға және уәкілетті органдарға одан әрі 

беру үшін Қазақстан Республикасында 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс 

істеуі және оны жетілдіру мәселелерінде 

салымшылардың (зейнетақы төлемдерін 

алушылардың) рөлін арттыруға бағытталған 

шараларды әзірлеу, талқылау және қайта 

қарау;  

 

 

4)  Қордан Кеңестің ұсынымдары бойынша 

қабылданған шешімдер мен жүзеге асырылған 

іс-шаралар туралы ақпарат сұрату; 

 

 

 

 

 

5) өз жұмысының басым бағыттарын анықтау; 

6)  Кеңестің құзыретіне жатқызылған 

мәселелерді талқылау үшін Кеңес 

отырыстарына мемлекеттік органдар мен 

коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерін 

шақыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) және 6) тт. бойынша: 

Кеңестің ұсыныстары 

ұсынымдық сипатта болады және 

оларды қарау үшін БЖЗҚ-ға 

немесе уәкілетті мемлекеттік 

органдарға тікелей енгізіледі. 

Осыған байланысты Кеңестің 

ұсыныстарын (ұсынымдарын) 

іске асыру жөніндегі іс-

шараларды БЖЗҚ немесе 

уәкілетті органдар жүзеге 

асыратын болады.  

4.  8-тармақ 8. Кеңес өз жұмысында 

төмендегілерге міндетті:   

1) Қазақстан Республикасының 

заңнамасын сақтау;  

8.  Кеңес өз жұмысында төмендегілерге 

міндетті:  

1)  Қазақстан Республикасының заңнамасын 

сақтау;  

  Кеңес қызметінің ашықтығын 

қамтамасыз ету мақсатында оның 

қызметінің негізгі бағыттарын 

бұқаралық ақпарат құралдарында 

кеңінен жариялау ұсынылады, 



2) өз жұмысын жұртшылықпен өзара 

іс-қимыл жасай отырып жүзеге 

асыруға міндетті; 

3) жылына кемінде бір рет бұқаралық 

ақпарат құралдары (бұдан әрі – БАҚ) 

арқылы Кеңес жұмысы туралы 

халықты хабардар етуге және өз 

жұмысы туралы есеп беруге міндетті .  

 

2) өз жұмысын жұртшылықпен өзара іс-қимыл 

жасай отырып жүзеге асыруға міндетті; 

3) Кеңес отырыстарының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелерді және оларға 

материалдарды жария ете отырып, Кеңес 

отырыстары туралы ақпараттық хабарларды 

Қордың интернет-ресурсында жариялауға; ; 

4) Қордың интернет-ресурсында Кеңес 

отырыстарының хаттамаларын, сондай-ақ өз 

қызметі барысында Қорға жіберілетін өзінің 

жазбаша ұсынымдарын (ұсыныстарын) 

жариялауға міндетті; 

5) өз жұмысы туралы жылдық есепті Қордың 

интернет-ресурсында жариялауға міндетті. 

оларға БЖЗҚ корпоративтік 

интернет-ресурсы да жатады . 

5.  11-тармақ 11. Кеңес мүшелерінің міндеттері:  

1) Кеңес отырыстарына және Кеңес 

өткізетін өзге де іс-шараларға жеке өзі 

қатысуға құқылы; 

2) Кеңестің ұсыныстарын 

(ұсынымдарын) іске асыруға 

жәрдемдесу; 

3) БАҚ-та және өзге де тұлғаларға 

Кеңестің ұсыныстары (ұсынымдары) 

туралы ақпаратты ашуға жәрдемдесу. 

11. Кеңес мүшелерінің міндеттері:  

1) Кеңес отырыстарына және Кеңес өткізетін 

өзге де іс-шараларға жеке өзі қатысу; 

2) Кеңестің ұсыныстарын (ұсынымдарын) іске 

асыруға жәрдемдесу; 

3) БАҚ-та және өзге де тұлғаларға Кеңестің 

ұсыныстары (ұсынымдары) туралы ақпаратты 

ашуға жәрдемдесу; 

4) Кеңес өз қызметін жүзеге асыру барысында 

алынған, өздеріне белгілі болған шектеулі 

пайдаланылатын қорғалатын ақпаратты 

сақтау жөніндегі талаптарды сақтау; 

5) Осы Ереженің талаптарын сақтау. 

Кеңес қызметі барысында Кеңес 

мүшелері салымшылардың 

(алушылардың) (тікелей Кеңеске 

келіп түсетін сенімхаттар мен 

хаттар негізінде), қорғау 

жөніндегі талап Қазақстан 

Республикасының заңнамасында 

регламенттелген Кеңес 

мүшелігіне кандидаттардың 

дербес деректеріне қол жеткізе 

алады. Осыған байланысты Кеңес 

мүшелерінің өз қызметін жүзеге 

асыру барысында белгілі болған 

қорғалатын ақпаратты жария 

етпеу жөніндегі жауапкершілігін 

бекіту қажет. 

6.  16-тармақ 16.  Кеңес тек жеке тұлғалар 

қатарынан құрылады :  

16.  Кеңес жеке тұлғалар қатарынан құрылады:  Кеңес қызметінің тиімділігін 

арттыру мақсатында Кеңес 



1) заңды тұлғалардың қоғамдық 

бірлестіктерінің, қорларының, 

қауымдастықтарының (одақтарының) 

(бұдан әрі – коммерциялық емес 

ұйымдар) өкілдері кіреді); 

2) БАҚ өкілдері (журналистер); 

3) жекелеген азаматтар-қоғам 

қайраткерлері, саясаттанушылар, 

қаржы нарығының сарапшылары, 

салымшылар (зейнетақы төлемдерін 

алушылар) және азаматтардың басқа 

да санаттарының өкілдері. 

1) Азаматтық қоғам өкілдерінің: қоғамдық 

бірлестіктердің, қорлардың, заңды тұлғалар 

қауымдастықтарының (одақтарының) (бұдан 

әрі – коммерциялық емес ұйымдар) өкілдері 

болып табылады); 

2) БАҚ өкілдері (журналистер); 

3) қаржы нарығында және (немесе) 

зейнетақымен қамсыздандыру саласында 

талдамалық жұмыс тәжірибесі бар қоғам 

қайраткерлерінің, саясаттанушылардың, 

құқықтанушылардың, экономистердің, қаржы 

нарығының сарапшыларының қатысуымен 

құрылады. 

мүшелеріне біліктілік талаптарын 

енгізу ұсынылады 

7.  17-тармақ 17. 18 жасқа толған, заңда белгіленген 

тәртіппен өтелмеген немесе 

алынбаған соттылығы жоқ және осы 

Ереженің 16-тармағында белгіленген 

алғышарттарға сәйкес келетін 

Қазақстан Республикасының әрекетке 

қабілетті азаматы Кеңес мүшесі бола 

алады.  

Мемлекеттік қызметшілер, 

лауазымды адамдар мен  Қордың 

қызметкерлері Кеңестің мүшелері 

бола алмайды .  

 

17.  18 жасқа толған және осы Ереженің 16-

тармағында белгіленген алғышарттарға сәйкес 

келетін Қазақстан Республикасының әрекетке 

қабілетті азаматы Кеңес мүшесі бола алады. 

Мемлекеттік қызметшілер, лауазымды 

адамдар мен  Қордың қызметкерлері кеңестің 

мүшелері бола алмайды. 

Сотталмағандығы туралы 

мәліметтерді Кеңес мүшелігіне 

кандидат сауалнаманы толтырған 

кезде растайды 

8.  18-тармақ 18.  Кеңестің сандық құрамы 30 

адамнан аспауы тиіс. 

Кеңесті қалыптастыру нәтижелері 

және оның құрамы туралы мәліметтер 

БАҚ-та жариялануға және (немесе) 

18.  Кеңестің сандық құрамы 20 адамнан 

аспауы тиіс. 

Кеңесті қалыптастыру нәтижелері және оның 

құрамы туралы мәліметтер БАҚ-та 

жариялануға және (немесе) Қордың интернет-

ресурсында орналастырылуға тиіс.  

Кеңес қызметі тиімділігін 

арттыру мақсатында және Кеңес 

өткізген отырыстар тәжірибесін 

негізге ала отырып, Кеңестің 

құрамдық санын оның қызметіне 



Қордың интернет-ресурсында 

орналастырылуға тиіс.  

 

 нақты қатысатын адамдар санына 

дейін қысқарту ұсынылады.    

9.  20-тармақ 20. Жеке тұлғаны Кеңес мүшелігіне 

үміткерлер тізіміне қосу үшін 

мыналар ұсынылуы тиіс:   

1)  коммерциялық емес ұйымның 

(коммерциялық емес ұйымдардың) 

немесе БАҚ-тың тиісті жазбаша 

ұсынысы (егер осы тұлға 

коммерциялық емес ұйымның немесе 

БАҚ-тың өкілі ретінде ұсынылса);  

2)  осы адамның өз кандидатурасын 

Кеңес құрамына ұсыну туралы еркін 

нысанда жасалған өтініші (егер осы 

адам Кеңес жұмысына қатысуға 

өзінің ниеті туралы бастамашылық 

өтініш берсе);  

3)  осы Ережеге қосымшаның нысаны 

бойынша осы адамның өмірбаян 

деректерін көрсете отырып, оның 

кәсіптік және (немесе) қоғамдық 

қызметі туралы мәліметтер).  

 

20. Жеке тұлғаны Кеңес мүшелігіне 

үміткерлер тізіміне қосу үшін мыналар 

ұсынылуы тиіс:   

1)  коммерциялық емес ұйымның 

(коммерциялық емес ұйымдардың) немесе 

БАҚ-тың тиісті жазбаша ұсынысы (егер осы 

тұлға коммерциялық емес ұйымның немесе 

БАҚ-тың өкілі ретінде ұсынылса);  

2)  осы адамның өз кандидатурасын Кеңес 

құрамына ұсыну туралы еркін нысанда 

жасалған өтініші (егер осы адам Кеңес 

жұмысына қатысуға өзінің ниеті туралы 

бастамашылық өтініш берсе);  

3)  осы адамның өмірбаян деректерін көрсете 

отырып, оның кәсіптік және (немесе) 

қоғамдық қызметі туралы мәліметтер (осы 

Ережеге қосымшаның нысаны бойынша); 

4)  осы Ереженің қосымшасына сәйкес 

сауалнама. 

 

3) тт. бойынша – редакциялық 

түзету 

 

4) тт. бойынша -  сауалнама 

нысаны Кеңес туралы Ережеге 

(бұдан әрі – Ереже) Қосымша 

болып табылады. Осы түзетумен 

Кеңес мүшелігіне кандидаттың 

сауалнамасын ұсыну сәтін 

регламенттеу ұсынылады .  

10.  25-тармақ 25. Кеңес мүшесінің өкілеттігі 

Кеңестің осы мүшесі Кеңестің 

отырыстарында дәлелсіз себеппен 

қатарынан екі және одан да көп рет 

болмаған жағдайда Кеңестің 

шешімімен мерзімінен бұрын 

тоқтатылады.  

 

25.  Кеңес мүшесінің өкілеттігі Кеңес 

шешімімен оның құрамынан босатылған 

(шығарылған) жағдайда мынадай негіздер 

бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы 

мүмкін: 

1) өзі берген өтінішке сәйкес өз қалауы 

бойынша; 

2) мүшелікті Кеңес мүддесінде пайдаланбау; 

Кеңес қызметінің тиімділігін 

және беделін арттыру мақсатында 

Кеңес мүшелерінің 

жауапкершілік деңгейін Кеңестің 

құрамынан оларға Ережеде 

қойылатын талаптарға сәйкес 

келмейтін оның мүшелерін 



3)  Кеңестің мүшесі ретінде сайланған кезден 

бастап кемінде екі жыл кезеңде немесе 

Кеңестің осы мүшесі Кеңестің отырыстарында 

қатарынан екі реттен артық дәлелді себепсіз 

болмаған жағдайда, Кеңестің 50 және одан да 

көп пайызына қатыспау; 

4) Кеңес мүшесінің осы Ереженің 16 және 17-

тармақтарында көзделген талаптарға сәйкес 

келмеуіне, сондай-ақ осы Ереженің 20-

тармағында көрсетілген дәйексіз мәліметтерді 

ұсынуға әкеп соғатын мән-жайлардың 

туындауы; 

5) осы Ереженің 11 және 14 тармақтарында 

көзделген нормалардың бұзылуы.   

 

шығару үшін негіздерді енгізу 

арқылы арттыру ұсынылады. 

11.  26-тармақтың 

бірінші азат 

жолы   

26.Кеңес мүшесінің өкілеттігі осы 

Ереженің 9-тармағының 8) 

тармақшасына немесе 25-тармағына 

сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылған 

жағдайда Кеңес өкілеттіктері 

мерзімінен бұрын тоқтатылған Кеңес 

мүшесінің орнына Кеңестің жаңа 

мүшесін сайлау мақсатында дауыс 

беру жүргізіледі. Кеңестің жаңа 

мүшесі осы тармақтың екінші азат 

жолында белгіленгеннен басқа, осы 

Ереженің 23-тармағына сәйкес 

резервке алынған адамдар арасынан 

сайланады.  

 

26.  Кеңес мүшесінің өкілеттігі осы Ереженің 

9-тармағының 8) тармақшасына немесе 25-

тармағына сәйкес мерзімінен бұрын 

тоқтатылған жағдайда Кеңес өкілеттіктері 

мерзімінен бұрын тоқтатылған Кеңес 

мүшесінің орнына Кеңестің жаңа мүшесін 

сайлау мақсатында дауыс беру жүргізіледі. 

Кеңестің жаңа мүшесі осы тармақтың екінші 

азат жолында белгіленгеннен басқа, осы 

Ереженің 23-тармағына сәйкес резервке 

алынған адамдар арасынан сайланады.   

 

Редакциялық түзету  



12.  35-тармақтың 

1-азат жолы 

35. Кеңестің отырыстары  Қордың 

өзге жерлерде көшпелі отырыстарын 

өткізуді талап ететін жағдайларды 

қоспағанда,  Қордың орналасқан жері 

бойынша Алматы қаласында 

өткізіледі. 

 

35.  Кеңестің отырыстары басқа жерлерде 

Кеңестің көшпелі отырыстарын өткізуді талап 

ететін жағдайларды қоспағанда, Қордың 

орналасқан жері бойынша Алматы қаласында 

өткізіледі. 

 

Редакциялық түзету   

13.  қосымша Қолданыстағы Ережеге қосымша   Ережеге өзгерістер мен толықтыруларға 

қосымша   

Сауалнама жаңа бөліммен 

толықтырылды, онда 

кандидаттың соттылығының, 

лауазымдарға орналасу 

шектеулерінің болмау фактілерін, 

ұсынылған мәліметтердің 

дұрыстығын растауы және Кеңес 

мүшелігіне кандидаттың дербес 

деректерін жинауға және өңдеуге 

келісімі көзделеді.   



 

 

№2 қосымша   

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы жанындағы  

Қоғамдық кеңес туралы ережеге ҚК мүшелерінің ұсыныстары ескерілген  

өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша 

 салыстырмалы кесте   

 

№ 

р/б 

Құрылымдық 

элемент 

(нормаға 

сілтеме) 

Қолданыстағы редакциясы Ұсынылған редакциясы Енгізілетін өзгерістерге 

және/немесе толықтыруларға 

негіздеме 

1.  3-тармақтың 3) 

тармақшасы   

3)  Қазақстан Республикасының 

жинақтаушы зейнетақы жүйесін және 

Қордың қызметін жетілдіру жөніндегі 

мәселелерді талқылау және 

ұсынымдар әзірлеу.   

 

3)  Қор қызметінің ашықтығын қамтамасыз 

етуге жәрдемдесу және оның қызметіне 

қоғамдық бақылауды жүзеге асыру.    

Ереженің 7-тармағына сәйкес 

Қазақстан Республикасының 

жинақтаушы зейнетақы жүйесін 

және БЖЗҚ қызметін жетілдіру 

бойынша мәселелерді талқылау 

және ұсынымдар тұжырымдау 

БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық 

кеңестің (бұдан әрі-Кеңес) 

міндеттеріне емес, оның 

өкілеттіктеріне жатады. Бұл 

түзетумен Кеңестің міндеттерінің 

бірі ретінде қоғамдық бақылауды 

ұйымдастыру мен БЖЗҚ 

қызметінің ашықтығын 

қамтамасыз ету ұсынылады.         



 "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы жанындағы Қоғамдық кеңестің 2020 жылдың 25 желтоқсанындағы № 15 хаттамасы  
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2.  4-тармақ 4. Кеңес өз жұмысында 

салымшылардың (зейнетақы 

төлемдерін алушылардың) 

құқықтары мен заңды мүдделерін 

қамтамасыз ету және қорғау 

қажеттігіне ғана сүйенеді және 

Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, «Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Республикасының заңын, Қазақстан 

Республикасының басқа да 

нормативтік құқықтық актілерін, 

сондай-ақ осы Ережені басшылыққа 

алады.  

 

4.Кеңес өз жұмысында салымшылардың 

(зейнетақы төлемдерін алушылардың) 

құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз 

ету және қорғау жөніндегі мәселелерді 

барынша қамту қажеттілігін негізге алады 

және Қазақстан Республикасындағы 

әлеуметтік (зейнетақымен) қамтамасыз ету 

құқығы туралы Конституциялық 

қағидаттарды, «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында 

айқындалған зейнетақымен қамсыздандыру 

қағидаттарын, зейнетақымен қамсыздандыру 

мәселелері жөніндегі өзге де бағдарламалық 

құжаттар мен нормативтік құқықтық 

актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа 

алады.  

БЖЗҚ жанындағы 

консультативтік-кеңесші орган 

ретінде Кеңеске Қазақстан 

Республикасы заңнамасының 

талаптары тікелей 

қолданылмайды. Бұл ретте Кеңес 

өз қызметін тиісінше жүзеге 

асыру үшін әлеуметтік 

(зейнетақымен) қамсыздандыру 

саласындағы конституциялық 

және заңнамалық принциптерді 

басшылыққа алуы қажет 

3.  7-тармақ 7.Кеңес мыналарға өкілетті: 

1) Қазақстан Республикасының 

жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен 

Қордың қызметі мәселелерін 

талқылау; 

2) Қазақстан Республикасының 

жинақтаушы зейнетақы жүйесі және 

Қор қызметі мәселелері бойынша 

Қордың басқармасына немесе басқа 

да органдарына, мемлекеттік 

органдарға, өзге де ұйымдарға 

ұсыныстар (ұсынымдар) енгізуге 

құқылы;  

 

7.  Кеңес мыналарға өкілетті :  

1) Қазақстан Республикасының жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі мен Қордың қызметі 

мәселелерін талқылау; 

2) Қордың Басқармасына немесе басқа да 

органдарына, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасының 

Еңбек, халықты әлеуметтік қорғау, Қаржы 

нарығын реттеу және дамыту мәселелері 

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдарына 

Қазақстан Республикасының жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі, Қазақстан 

Республикасының зейнетақы заңнамасын 

жетілдіру және Қордың қызметі мәселелері 

 

 

 

 

 2) және 3) тармақшалар  

бойынша БЖЗҚ қызметін реттеу 

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік 

органдарды нақтылау   
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3) Қорға, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне 

одан әрі беру үшін Қазақстан 

Республикасындағы жинақтаушы 

зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі 

және оны жетілдіру мәселелерінде 

салымшылардың (зейнетақы 

төлемдерін алушылардың) рөлін 

арттыруға бағытталған шараларды 

әзірлеу, талқылау және қайта қарау;  

4) мүдделі мемлекеттік органдармен, 

үкіметтік және үкіметтік емес 

ұйымдармен Кеңестің ұсыныстарын 

(ұсынымдарын) іске асыру жөнінде 

бірлескен іс-шаралар жүргізу; 

5) өз жұмысының басым бағыттарын 

айқындауға міндетті. 

6) жоқ. 

бойынша ұсыныстар (ұсынымдар) енгізуге 

құқылы;  

3) Қорға, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкіне, Қазақстан Республикасының  Еңбек, 

халықты әлеуметтік қорғау, Қаржы нарығын 

реттеу және дамыту мәселелері бойынша 

уәкілетті мемлекеттік органдарына одан әрі 

беру үшін Қазақстан Республикасында 

жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс 

істеуі және оны жетілдіру мәселелерінде 

салымшылардың (зейнетақы төлемдерін 

алушылардың) рөлін арттыруға бағытталған 

шараларды әзірлеуге, талқылауға және қайта 

қарауға;  

 

 

4)  Қордан Кеңестің ұсынымдары бойынша 

қабылданған шешімдер мен жүзеге асырылған 

іс-шаралар туралы ақпарат сұрату; 

 

5) өз жұмысының басым бағыттарын 

айқындауға міндетті; 

6) Кеңес құзыретіне жатқызылған мәселелерді 

талқылау үшін Кеңес отырыстарына 

Мемлекеттік органдардың, жергілікті 

атқарушы органдардың, квазимемлекеттік 

сектор субъектілерінің, коммерциялық емес 

ұйымдардың өкілдерін, қаржы нарығының 

сарапшыларын шақыруға құқылы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) және 6) тармақшалар бойынша: 

Кеңестің ұсыныстары тек 

ұсынымдық сипатта болады және 

оларды қарау үшін БЖЗҚ-ға 

немесе уәкілетті мемлекеттік 

органдарға тікелей енгізіледі. 

Осыған байланысты Кеңестің 

ұсыныстарын (ұсынымдарын) 

іске асыру жөніндегі іс-

шараларды БЖЗҚ немесе 

уәкілетті органдар жүзеге 

асыратын болады.  
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4.  8-тармақ 8. Кеңес өз жұмысында мыналарға 

міндетті:  

1) Қазақстан Республикасының 

заңнамасын сақтауға міндетті; 

2) өз жұмысын жұртшылықпен өзара 

іс-қимыл жасай отырып жүзеге 

асыруға міндетті; 

3) жылына кемінде бір рет бұқаралық 

ақпарат құралдары (бұдан әрі – БАҚ) 

арқылы Кеңес жұмысы туралы 

халықты хабардар етуге және өз 

жұмысы туралы есеп беруге міндетті.  

 

8.  Кеңес өз жұмысында мынадай міндеттерге 

ие:  

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын 

сақтауға міндетті; 

2) өз жұмысын жұртшылықпен өзара іс-қимыл 

жасай отырып жүзеге асыруға міндетті; 

3) Кеңес отырыстарының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелерді және оларға 

материалдарды жария ете отырып, Кеңес 

отырыстары туралы ақпараттық хабарларды 

Қордың интернет-ресурсында жариялау; 

4) Қордың интернет-ресурсында Кеңес 

отырыстарының хаттамаларын, сондай-ақ өз 

қызметі барысында қорға жіберілетін өзінің 

жазбаша ұсынымдарын (ұсыныстарын) 

жариялауға міндетті; 

5) өз жұмысы туралы жылдық есепті Қордың 

интернет-ресурсында жариялау. 

 

  Кеңес қызметінің ашықтығын 

қамтамасыз ету мақсатында оның 

қызметінің негізгі бағыттарын 

бұқаралық ақпарат құралдарында 

кеңінен жариялау ұсынылады, 

оларға БЖЗҚ корпоративтік 

интернет-ресурсы да жатады. 

5.  11-тармақ 11. Кеңес мүшелерінің міндеттері:  

1) Кеңес отырыстарына және Кеңес 

өткізетін өзге де іс-шараларға қатысу; 

2) Кеңестің ұсыныстарын 

(ұсынымдарын) іске асыруға 

жәрдемдесу; 

3) БАҚ-та және өзге де тұлғаларға 

Кеңестің ұсыныстары (ұсынымдары) 

туралы ақпаратты ашуға жәрдемдесу.  

 

11. Кеңес мүшелерінің міндеттері:  

1) Кеңес отырыстарына және Кеңес өткізетін 

өзге де іс-шараларға қатысу; 

2) Кеңестің ұсыныстарын (ұсынымдарын) іске 

асыруға жәрдемдесу; 

3) БАҚ-та және өзге де тұлғаларға Кеңестің 

ұсыныстары (ұсынымдары) туралы ақпаратты 

ашуға жәрдемдесу; 

4) Кеңес өз қызметін жүзеге асыру барысында 

алған, өзіне белгілі болған, заңмен қорғалатын 

пайдаланылуы  шектеулі ақпаратты жария 

етпеуге (таратпауға); 

Кеңес қызметі барысында Кеңес 

мүшелері салымшылардың 

(алушылардың) (тікелей Кеңеске 

келіп түсетін сенімхаттар мен 

хаттар негізінде), Кеңес 

мүшелігіне кандидаттардың  

Қазақстан Республикасының 

заңнамасында  қорғау  талаптары 

регламенттелген дербес 

деректеріне қол жеткізе алады. 

Осыған байланысты Кеңес 

мүшелерінің өз қызметін жүзеге 
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5) осы Ереженің нормаларын сақтауға 

міндетті. 

асыру барысында белгілі болған 

қорғалатын ақпаратты жария 

етпеу жөніндегі жауапкершілігін 

бекіту қажет. 

6.  16-тармақ 16. Кеңес тек жеке тұлғалар 

қатарынан қалыптастырылады:  

1) заңды тұлғалардың қоғамдық 

бірлестіктерінің, қорларының, 

қауымдастықтарының (одақтарының) 

(бұдан әрі – коммерциялық емес 

ұйымдар) өкілдері кіреді); 

2) БАҚ өкілдері (журналистер); 

3) жекелеген азаматтар – қоғам 

қайраткерлері, саясаттанушылар, 

қаржы нарығының сарапшылары, 

салымшылар (зейнетақы төлемдерін 

алушылар) және азаматтардың басқа 

да санаттарының өкілдері арқылы 

жүзеге асырылады.  

 

16.  Кеңес тек жеке тұлғалар қатарынан 

қалыптастырылады :  

1) коммерциялық емес ұйымдардың: 

қоғамдық бірлестіктердің, қорлардың, заңды 

тұлғалар қауымдастықтарының 

(одақтарының) (бұдан әрі – коммерциялық 

емес ұйымдар) өкілдерін); 

2) БАҚ өкілдері (журналистер); 

3) қаржы нарығында және (немесе) 

зейнетақымен қамсыздандыру саласында 

талдамалық жұмыс тәжірибесі бар қоғам 

қайраткерлерінің, саясаттанушылардың, 

құқықтанушылардың, экономистердің, қаржы 

нарығының сарапшыларының келісімі 

бойынша жүзеге асырылады.  

 

Кеңес қызметінің тиімділігін 

арттыру мақсатында Кеңес 

мүшелеріне біліктілік талаптарын 

енгізу ұсынылады 

7.  18-тармақ 18.  Кеңестің сандық құрамы 30 

адамнан аспауы тиіс. 

Кеңесті қалыптастыру нәтижелері 

және оның құрамы туралы мәліметтер 

БАҚ-та жариялануға және (немесе) 

Қордың интернет-ресурсында 

орналастырылуға тиіс.  

 

18.  Кеңестің сандық құрамы 20 адамнан 

аспауы тиіс. 

Кеңесті қалыптастыру нәтижелері және оның 

құрамы туралы мәліметтер БАҚ-та 

жариялануға және (немесе) Қордың интернет-

ресурсында орналастырылуға тиіс.  

 

Кеңес қызметінің тиімділігін 

арттыру мақсатында және Кеңес 

өткізетін отырыстардың 

қалыптасқан тәжірибесіне сүйене 

отырып, Кеңестің сандық 

құрамын оның қызметіне нақты 

қатысатын Кеңес мүшелерінің 

санына дейін азайту ұсынылады 

8.  20-тармақ 20.  Жеке тұлғаны Кеңес мүшелігіне 

кандидаттар тізіміне енгізу үшін 

төмендегілер ұсынылуы тиіс:  

20. Жеке тұлғаны кеңес мүшелігіне 

кандидаттар тізіміне енгізу үшін төмендегілер 

ұсынылуы тиіс:  

3) тармақша бойынша – 

редакциялық түзету 
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1) коммерциялық емес ұйымның 

(коммерциялық емес ұйымдардың) 

немесе БАҚ-тың тиісті жазбаша 

ұсынысы (егер осы тұлға 

коммерциялық емес ұйымның немесе 

БАҚ-тың өкілі ретінде ұсынылса); 

2) осы адамның өз кандидатурасын 

Кеңес құрамына ұсыну туралы еркін 

нысанда жазылған өтініші (егер осы 

адам Кеңес жұмысына қатысуға 

өзінің ниеті туралы бастамашылық 

өтініш берсе); 

3) осы Ережеге қосымшаның нысаны 

бойынша осы адамның өмірбаян 

деректерін көрсете отырып, оның 

кәсіптік және (немесе) қоғамдық 

қызметі туралы мәліметтер).  

 

1) коммерциялық емес ұйымның 

(коммерциялық емес ұйымдардың) немесе 

БАҚ-тың тиісті жазбаша ұсынысы (егер осы 

тұлға коммерциялық емес ұйымның немесе 

БАҚ-тың өкілі ретінде ұсынылса); 

2) осы адамның өз кандидатурасын Кеңес 

құрамына ұсыну туралы еркін нысанда 

жазылған өтініші (егер осы адам Кеңес 

жұмысына қатысуға өзінің ниеті туралы 

бастамашылық өтініш берсе); 

3) осы адамның өмірбаян деректерін көрсете 

отырып, оның кәсіптік және (немесе) 

қоғамдық қызметі туралы мәліметтер (осы 

Ережеге қосымшаның нысаны бойынша); 

4) осы Ережеге қосымшаға сәйкес сауалнама. 

 

4) тармақша бойынша -  

сауалнама нысаны Кеңес туралы 

Ережеге (бұдан әрі – Ереже) 

Қосымша болып табылады. Осы 

түзету арқылы Кеңес мүшелігіне 

кандидаттың сауалнамасын 

ұсыну сәтін регламенттеу 

ұсынылады.  

9.  25-тармақ 25.  Кеңес мүшесінің өкілеттігі 

Кеңестің осы мүшесі Кеңестің 

отырыстарында дәлелсіз себеппен 

қатарынан екі және одан да көп рет 

болмаған жағдайда Кеңестің 

шешімімен мерзімінен бұрын 

тоқтатылады .  

 

25. Кеңес мүшесінің өкілеттігі кеңес 

шешімімен оның құрамынан босатылған 

(шығарылған) жағдайда мынадай негіздер 

бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы 

мүмкін: 

1) өзі берген өтінішке сәйкес өз қалауы 

бойынша; 

2) мүшелікті Кеңес мүддесінде пайдаланбау; 

3)  Кеңес мүшесі ретінде сайланған кезден 

бастап күнтізбелік бір жыл ішінде  Кеңес 

отырыстарының 50 және одан да көп 

пайызына қатыспаған немесе Кеңестің осы 

мүшесі Кеңес отырыстарында қатарынан екі 

Кеңес қызметінің тиімділігін 

және беделін арттыру мақсатында 

Кеңес мүшелерінің 

жауапкершілік деңгейін Кеңестің 

құрамынан оларға Ережеде 

қойылатын талаптарға сәйкес 

келмейтін оның мүшелерін 

шығару үшін негіздерді енгізу 

арқылы арттыру ұсынылады. 
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реттен артық дәлелсіз себеппен болмаған 

жағдайда; 

4) Кеңес мүшесінің осы Ереженің 16 және 17-

тармақтарында көзделген талаптарға сәйкес 

келмеуіне әкеп соғатын мән-жайлар 

туындаған, сондай-ақ осы Ереженің 20-

тармағында көрсетілген қате мәліметтер 

ұсынылған жағдайларда тоқтатылады; 

5) осы Ереженің 11 және 14-тармақтарында 

көзделген нормаларды бұзу. 

 

10.  26-тармақтың 

1-азатжолы 

26. Кеңес мүшесінің өкілеттігі осы 

Ереженің 9-тармағының 8) 

тармақшасына немесе 25-тармағына 

сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылған 

жағдайда Кеңес өкілеттіктері 

мерзімінен бұрын тоқтатылған Кеңес 

мүшесінің орнына Кеңестің жаңа 

мүшесін сайлау мақсатында дауыс 

беруді жүргізеді. Кеңестің жаңа 

мүшесі осы тармақтың екінші 

абзацында белгіленгеннен басқа, осы 

Ереженің 23-тармағына сәйкес 

резервке алынған адамдар арасынан 

сайланады.  

 

26. Кеңес мүшесінің өкілеттігі осы Ереженің 

9-тармағының 8) тармақшасына немесе 25-

тармағына сәйкес мерзімінен бұрын 

тоқтатылған жағдайда Кеңес өкілеттіктері 

мерзімінен бұрын тоқтатылған Кеңес 

мүшесінің орнына Кеңестің жаңа мүшесін 

сайлау мақсатында дауыс беруді жүргізеді. 

Кеңестің жаңа мүшесі осы тармақтың екінші 

абзацында белгіленгеннен басқа, осы 

Ереженің 23-тармағына сәйкес резервке 

алынған адамдар арасынан сайланады.  

 

Редакциялық түзету  

11.  35-тармақтың 

1-азатжолы 

35. Қордың басқа жерлерде көшпелі 

отырыстарын өткізуді талап ететін 

жағдайларды қоспағанда, Кеңес 

отырыстары Қордың орналасқан жері 

35.  Кеңестің отырыстары,  Кеңестің көшпелі 

отырыстарын өзге жерлерде өткізуді талап 

ететін жағдайларды қоспағанда, Қордың 

орналасқан жері бойынша Алматы қаласында 

өткізіледі .  

Редакциялық түзету   
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бойынша Алматы қаласында 

өткізіледі.  

 

 

12.  36-тармақтың 

3-азатжолы 

Кеңестің отырысына 

шақырылған Қордың лауазымды 

адамдары мен қызметкерлері Кеңес 

талқылайтын мәселелер бойынша 

пікір білдіруге, отырысқа басқа 

қатысушылардың сөйлеген сөздеріне 

түсінік беруге, қажетті ақпарат беруге 

құқылы.  

Қордың лауазымды адамдары мен 

қызметкерлері, сондай-ақ осы Ереженің 7-

тармағының 6) тармақшасында аталған, Кеңес 

отырысына шақырылған адамдар Кеңес 

талқылайтын мәселелер бойынша пікір 

білдіруге, отырысқа басқа қатысушылардың 

сөйлеген сөздеріне түсінік беруге, қажетті 

ақпарат беруге құқылы.  

 

Кеңес отырысына шақырылған 

тұлғалардың қатысу тәртібін 

нақтылау мақсатында 

13.  Ережеге 

Қосымша 

1-бөлім. 

 

 

Ескерту 

3-бөлімнен 

кейін  

 

 

Жоқ  

 

 

Жоқ  

 

 

3-жолмен толықтырылсын 

Азаматтығы  

 

Осы сауалнамаға қол қоя отырып, 

растаймын: 

1) Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен 

өтелмеген немесе алынбаған соттылығым жоқ 

екенін растайтын құжаттарым қоса беріледі; 

2) менің Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес лауазымдарға орналасуға 

және маған қатысты қолданылған қызмет 

түрлерін (тектерін) жүзеге асыруға 

шектеулерім жоқ екенін; 

3) мен ұсынған мәліметтердің 

дұрыстығын; 

Сауалнама бөліммен 

толықтырылды, онда 

кандидаттың соттылығының, 

лауазымдарға орналасу 

шектеулерінің болмау фактілерін, 

ұсынылған мәліметтердің 

дұрыстығын растауы және Кеңес 

мүшелігіне кандидаттың дербес 

деректерін жинауға және өңдеуге 

келісімі көзделеді 
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4) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры» акционерлік қоғамының өз дербес 

деректерін жинауына және өңдеуіне өзімнің 

келісімімді беремін. 



 

 

ПРОТОКОЛ №15 

заседания Общественного совета при акционерном обществе 

«Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

25 декабря 2020 г.          г. Алматы 

Формат проведения: онлайн (Cisco Webex Meetings) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

 Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый 

накопительный пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС) 

1) Сейпульник Евгений;  

2) Донских Алевтина; 

3) Ахшабаева Наталья; 

4) Батищева Татьяна;  

5) Бурабаев Ерлан;  

6) Джолдасбеков Азамат; 

7) Ледовских Ирина; 

8) Мамажанов Адиль; 

9) Нурабаев Жомарт;  

10) Своик Пётр; 

11) Тажибекова Жумагуль. 

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный 

фонд» (далее - ЕНПФ) (без права голоса): 

1) Курманов Ж.Б., председатель Правления АО «ЕНПФ»; 

2) Егеубаева С.А., заместитель председателя Правления АО «ЕНПФ»; 

3) Фазылова К.Н., заместитель директора департамента стратегического 

развития АО «ЕНПФ»; 

4) Сапин А.М., начальник отдела актуарных расчётов и прогнозов департамента 

стратегического развития АО «ЕНПФ»; 

5) Акмаева М.А., начальник управления коммуникаций со СМИ департамента 

по связям с общественностью АО «ЕНПФ», секретарь ОС.  

 

В заседании приняли участие 11 членов Совета. Кворум имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1) Выборы председателя и заместителя председателя Общественного Совета. 

2) Пересмотр состава Совета. Исключение неактивных членов согласно Положению об 

ОС. Предложение новых кандидатур. 

3) Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Положение о Совете.  

4) Актуарные расчеты ЕНПФ по демографическим трендам и оценка их влияния на 

развитие пенсионной системы Казахстана. 

5) О текущем положении дел по введению законодательных изменений и роли ЕНПФ 

в реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений.  

 

РАССМОТРЕЛИ: 

 

По вопросу 1 повестки дня выступила заместитель председателя ОС Алевтина 

Донских. Она напомнила присутствующим о том, что экс-председатель Общественного 
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совета Евгений Сейпульник добровольно сложил с себя полномочия, кроме того 

наступил срок перевыборов и заместителя председателя Совета Алевтины Донских.  

Далее прошло голосование за кандидатов на должность председателя Совета из 

предложенных кандидатур Ерлана Бурабаева и Жумагуль Тажибековой. 

Голосовали: 

 "за Ерлана Бурабаева" – 9 

 "за Жумагуль Тажибекову" – 2 

 "воздержались" – 0 

 Решение принято. Большинством голосов новым председателем Общественного 

совета при ЕНПФ был избран управляющий директор Ассоциации финансистов 

Казахстана Ерлан Бурабаев.  

 На должность заместителя председателя ОС были предложены кандидатуры 

Ирины Ледовских и Жумагуль Тажибековой.  

Голосовали: 

 "за Ирину Ледовских" – 6 

 "за Жумагуль Тажибекову" – 3 

 "воздержались" – 2. 

Решение принято. Большинством голосов заместителем председателя ОС 

избрана журналист Ирина Ледовских.  

Ерлан Бурабаев поблагодарил членов Совета за доверие, выразил большую 

благодарность Евгению Сейпульнику и Алевтине Донских за работу и выразил надежду, 

что деятельность Совета будет такой же активной.   

 

По вопросу 2 повестки дня выступил новоизбранный председатель 

Общественного совета Ерлан Бурабаев. Он подчеркнул, что вопрос регулярного 

посещения заседаний ОС является одним из важнейших. По информации секретаря ОС 

Марины Акмаевой, в ЕНПФ ведётся табель посещения членов ОС, согласно которому 

имеется часть членов, которые редко посещают заседания. Кроме того, согласно 

положению об ОС, его состав должен обновляться каждые два года. Согласно 

положению об ОС при ЕНПФ (п. 25), полномочия члена Совета прекращаются досрочно 

решением Совета в случае отсутствия данного члена Совета на заседаниях Совета два и 

более раза подряд без уважительной причины. В этой связи из текущего состава ОС 

было предложено вывести Ахшабаеву Н., Игибаева Е., Кожухову С., Моисееву А. и 

Шайхутдинова Е.. Ахшабаева Н., присутствующая на заседании, согласилась с выходом 

из Совета по причине большой занятости. Покинула заседание. Далее голосовали 10 

человек. Вопрос об исключении других членов Совета был поставлен на голосование.  

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

 Решение принято. Таким образом состав Совета на 25.12.2020 состоит из 13 

человек. Предложено на следующих заседаниях рассмотреть кандидатуры новых 

членов.  

В качестве эксперта в Совет приглашен финансовый аналитик, главный редактор 

телеграм-канала @FINANCEkaz Андрей Чеботарев.  

 

По вопросу 3 повестки дня выступила заместитель директора юридического 

департамента ЕНПФ Айгерим Бимен. Она озвучила пакет поправок в положение об ОС, 
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которые должны улучшить его работу. Проект приложенных изменений и дополнений 

приведен в сравнительной таблице (Приложение №1).  

Члены Совета высказали свои предложения редакционного и организационного 

характера, с учетом которых (отражено в Приложении №2) проект поправок решено 

принять, обсудив их до подписания настоящего протокола. 

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

 

По вопросу 4 повестки выступил Азат Сапин, начальник отдела актуарных 

расчётов и прогнозов ЕНПФ. В своей презентации он отразил, что согласно прогнозам 

ЕНПФ и ООН в Казахстане, как и в большинстве регионов мира, численность населения 

будет расти. Так, в течение следующих нескольких десятилетий она достигнет в нашей 

стране порядка 24 миллионов человек (к 2050 году). Хотя немаловажно отметить тот 

факт, что темпы прироста населения в Казахстане постепенно замедляются. При этом, 

согласно демографическим расчетам ЕНПФ: около одной трети прогнозируемого роста 

населения Казахстана с 2020 до 2050 года будет обусловлено превышением уровня 

рождаемости над уровнем простого замещения поколений, и около двух третей будет 

достигнуто благодаря «демографическому импульсу» или изменению текущей 

возрастной структуры населения. То есть рост населения произойдёт, даже если 

рождаемость в стране резко снизится до уровня простого замещения поколений, за счет 

дальнейшего увеличения продолжительности жизни. Кроме того, Сапин подчеркнул, 

что доля казахстанцев в возрасте 60 лет и старше вырастет с текущих 12% до 20% к 2050 

г., а доля в возрасте 65 лет и старше вырастет с текущих 7,7% до 14% к 2050 г. Кроме 

того, соотношение людей трудоспособного возраста (25-64) к пенсионерам (65+) 

снизится вдвое с текущих 7,0 до 3,5 к 2050 г., что увеличит нагрузку на госбюджет в 

части социального и пенсионного обеспечения. 

По итогам презентации, члены совета были единогласно согласны с тем, что в 

связи с глобальными демографическими трендами стареющего населения планеты, в 

том числе и Казахстана, внедрение накопительной компоненты в пенсионной системе 

страны соответствует международной практике и является важным шагом в построении 

сбалансированной многоуровневой системы и повышении прав граждан на адекватное 

пенсионное обеспечение за счет многокомпонентных пенсионных выплат как из 

государственного бюджета, так и из собственных пенсионных сбережений.  

Поступило предложение информацию об актуарных расчетах ЕНПФ по 

демографическим трендам и оценке их влияния на развитие пенсионной системы 

Казахстана принять к сведению.  

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

 

По вопросу 5 повестки выступил председатель Правления АО «ЕНПФ» Жанат 

Курманов. Он поделился информацией по теме «О текущем положении дел по 

введению законодательных изменений и роли ЕНПФ в реализации механизма 

досрочного использования пенсионных накоплений». Как отметил Курманов, право на 

целевое использование будет предусмотрено для граждан, имеющих накопления, 
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превышающие определенную минимальную сумму достаточности. Последнее будет 

определяется для каждого возраста отдельно.  

 При этом подчёркивается, что граждане будут обращаться к уполномоченному 

оператору («Отбасы банк»), либо операторам, в лице которых выступят банки второго 

уровня, определённые Правительством. Со своей стороны, ЕНПФ продолжит вести 

персонифицированный учёт пенсионных накоплений, заниматься информированием 

населения и будет осуществлять единовременные выплаты на указанные цели 

посредством направления сумм накоплений, определенных вкладчиком 

самостоятельно, по получении уведомления от уполномоченного оператора.  

Также право на перевод части накоплений, превышающей определенный порог, 

управляющим компаниям позволит вкладчикам принять участие в управлении своими 

сбережениями. При этом вкладчик сам выбирает УИП, изучив его инвестиционную 

стратегию. 

Некоторые члены ОС высказали особое мнение по поводу принятых изменений. 

В частности, Петр Своик отметил, что считает сомнительным социальный эффект от 

досрочного изъятия и к этому вопросу придётся возвращаться спустя год или полтора. 

В то же время для ЕНПФ и накопительной пенсионной системы в целом это может иметь 

разрушительный эффект.  

Азамат Джолдасбеков, в свою очередь, поддержал мнение Петра Своика и 

высказал позицию, что считает данный законопроект популизмом: «Не надо приводить 

частные случаи, когда людям срочно нужны деньги на лечение от смертельной болезни, 

за общее обоснование для досрочного снятия накоплений. Через десяток лет этот 

популизм шарахнет по всем. Вместо того, чтобы системно решать проблемы бедности 

населения и системной недостаточной эффективности НПС, проблему просто сдвинули 

во времени».  

Ирина Ледовских также выразила мнение, что изменения могут привести к 

снижению совокупного размера пенсии, которая в перспективе должна все больше 

складываться из накопительного компонента.  

В свою очередь позитивно встретили изменения Жумагуль Тажибекова и 

Евгений Сейпульник, который отметил, что досрочное изъятие пенсионных накоплений 

является правом каждого вкладчика, это не означает, что с момента вступления закона 

в силу необходимо обязательно тратить деньги на приобретение жилья или лечение. 

Таким образом, изменения, на взгляд Сейпульника, обоснованы и своевременны. 

Жанат Курманов ещё раз привел слова главы государства Касым-Жомарта 

Токаева о том, что основной посыл изменения в законодательстве – это ещё один стимул 

для граждан участвовать в накопительной пенсионной системе, чтобы в будущем 

использовать часть средств и для целевого решения вопросов жилья или лечения.  

Информацию председателя Правления АО «ЕНПФ» о текущем положении дел по 

введению законодательных изменений и роли ЕНПФ в реализации механизма 

досрочного использования пенсионных накоплений предложено принять к сведению.  

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу 1 повестки дня заседания 
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1.1.  Принять отставку Сейпульника Евгения с должности председателя 

Общественного совета. 

1.2. Избрать председателем Общественного совета Бурабаева Ерлана. 

1.3. Избрать заместителем председателя Общественного совета Ледовских 

Ирину. 

 

По вопросу 2 повестки дня 

2.1. Вывести из состава Совета Ахшабаеву Н., Игибаева Е., Кожухову С., 

Моисееву А. и Шайхутдинова Е. 

2.2. В качестве эксперта (без права голоса) принять в Общественный совет 

Чеботарева Андрея. 

 

По вопросу 3 повестки дня  

Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общественном Совете с 

учетом замечаний и предложений членов ОС.  

 

По вопросу 4 повестки дня  

Принять к сведению презентацию по актуарным расчетам ЕНПФ по 

демографическим трендам и оценке их влияния на развитие пенсионной системы 

Казахстана. 

 

По вопросу 5 повестки дня  

Принять к сведению информацию о текущем положении дел по введению 

законодательных изменений и роли ЕНПФ в реализации механизма досрочного 

использования пенсионных накоплений.  

  

 

 

Председатель заседания      Е.Бурабаев 

  

Секретарь заседания      М.Акмаева  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1. 

Сравнительная таблица  

по проекту изменений и дополнений в Положение  

об Общественном совете при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" 

 

 

№ 

п/п 

Структурный 

элемент 

(ссылка на 

норму) 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование к вносимым 

изменениям и/или 

дополнениям  

1.  подпункт 3) 

пункта 3 

3) обсуждение вопросов и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда.  

 

3) организация общественного контроля и 

обеспечение прозрачности деятельности 

Фонда. 

Согласно статье 7 обсуждение 

вопросов и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности ЕНПФ относится не 

к задачам Общественного совета 

при ЕНПФ (далее – Совет), а к его 

полномочиям. Данной поправкой 

предлагается одной из задач 

Совета определить организацию 

общественного контроля и 

обеспечение прозрачности 

деятельности ЕНПФ. 
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2.  пункт 4 4. Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) и 

руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, законом 

Республики Казахстан "О 

пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан", другими 

нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, а также 

настоящим Положением.  

 

4.Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

максимального охвата вопросов по 

обеспечению и защите прав и законных 

интересов вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и руководствуется 

Конституционными принципами о праве на 

социальное (пенсионное) обеспечение в 

Республике Казахстан, принципами 

пенсионного обеспечения, указанными в 

законе Республики Казахстан «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан», иных 

программных документах и нормативных 

правовых актах по вопросам пенсионного 

обеспечения, а также настоящим 

Положением.  

На Совет, как на консультативно-

совещательный орган при ЕНПФ, 

напрямую не распространяются 

требования законодательства 

Республики Казахстан. Между 

тем для надлежащего 

осуществления своей 

деятельности Совету необходимо 

руководствоваться 

конституционными и 

законодательными принципами в 

сфере социального (пенсионного) 

обеспечения 

3.  пункт 7 7.Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим 

органам Фонда, государственным 

органам, иным организациям 

предложения (рекомендации) по 

вопросам накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

 

 

 

 

 

7. Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим органам 

Фонда, в Национальный Банк Республики 

Казахстан, уполномоченные государственные 

органы Республики Казахстан по вопросам 

труда, социальной защиты населения, 

регулирования и развития финансового рынка 

(далее совместно – уполномоченные органы) 

предложения (рекомендации) по вопросам 

накопительной пенсионной системы 

Республики Казахстан, совершенствования 

пенсионного законодательства Республики 

Казахстан и деятельности Фонда;  

 

 

 

 

по пп.2) и 3) уточнение 

уполномоченных 

государственных органов по 

регулированию деятельности 

ЕНПФ 
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3) разрабатывать, обсуждать и 

пересматривать меры, направленные 

на повышение роли вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) в 

вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике 

Казахстан для дальнейшего 

предоставления Фонду, 

Национальному Банку Республики 

Казахстан;  

4) проводить с заинтересованными 

государственными органами, 

правительственными и 

неправительственными 

организациями совместные 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

5) определять приоритетные 

направления своей работы.  

6) отсутствует. 

3) разрабатывать, обсуждать и пересматривать 

меры, направленные на повышение роли 

вкладчиков (получателей пенсионных выплат) 

в вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике Казахстан 

для дальнейшего предоставления Фонду и в 

уполномоченные органы;  

 

 

4) запрашивать от Фонда информацию о 

принятых по рекомендациям Совета 

решениям и осуществленным мероприятиям; 

 

 

 

 

 

5) определять приоритетные направления 

своей работы; 

6) приглашать на заседания Совета 

представителей государственных органов и 

некоммерческих организаций для обсуждения 

вопросов, отнесенных к компетенции Совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по пп.4) и пп.6): 

Предложения Совета носят 

рекомендательный характер, и 

вносятся непосредственно в 

ЕНПФ или уполномоченные 

государственные органы для их 

рассмотрения. В этой связи 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) 

Совета будут осуществляться 

ЕНПФ или уполномоченными 

органами.  

4.  пункт 8 8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство 

Республики Казахстан;  

2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) не реже одного раза в год 

информировать население о работе 

8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство Республики 

Казахстан;  

2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

информационные сообщения о заседаниях 

 В целях обеспечения 

прозрачности деятельности 

Совета предлагается широко 

освещать основные направления 

его деятельности в средствах 

массовой информации, к которым 

также относится и 



 "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы жанындағы Қоғамдық кеңестің 2020 жылдың 25 желтоқсанындағы № 15 хаттамасы  

 

31 

Совета через средства массовой 

информации (далее – СМИ) и 

представлять отчет о своей работе.  

 

Совета с освещением вопросов, включенных в 

повестку дня заседаний Совета и материалов к 

ним; 

4) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

протоколы заседаний Совета, а также свои 

письменные рекомендации (предложения), 

направляемые в ходе своей деятельности 

Фонду; 

5) публиковать годовой отчет о своей работе 

на интернет-ресурсе Фонда. 

 

корпоративный интернет-ресурс 

ЕНПФ . 

5.  пункт 11 11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в 

заседаниях Совета и иных 

мероприятиях, проводимых Советом;  

2) содействовать реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию 

информации о предложениях 

(рекомендациях) Совета в СМИ и 

иным лицам.  

 

11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в заседаниях 

Совета и иных мероприятиях, проводимых 

Советом;  

2) содействовать реализации предложений 

(рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию информации о 

предложениях (рекомендациях) Совета в 

СМИ и иным лицам; 

4) соблюдать требования по сохранению 

ставшей им известной защищаемой 

информации ограниченного использования, 

полученной в ходе осуществления Советом 

своей деятельности; 

5) соблюдать требования настоящего 

Положения. 

 

В ходе деятельности Совета 

члены Совета получают доступ к 

персональным данным 

вкладчиков (получателей) (на 

основании доверенностей и 

писем, поступающих 

непосредственно в Совет), 

кандидатов в члены Совета, 

требование по защите которых 

регламентировано 

законодательством Республики 

Казахстан. В этой связи 

необходимо закрепить 

ответственность членов Совета 

по неразглашению защищаемой 

информации, ставшей им 

известной в ходе осуществления 

своей деятельности. 

6.  пункт 16 16. Совет формируется из числа 

только физических лиц:  

16. Совет формируется из числа физических 

лиц:  

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета предлагается ввести 



 "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы жанындағы Қоғамдық кеңестің 2020 жылдың 25 желтоқсанындағы № 15 хаттамасы  

 

32 

1) представителей общественных 

объединений, фондов, ассоциаций 

(союзов) юридических лиц (далее – 

некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ 

(журналистов);  

3) отдельных граждан – 

общественных деятелей, 

политологов, экспертов финансового 

рынка, вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и 

представителей других категорий 

граждан.  

 

1) представителей гражданского общества: 

общественных объединений, фондов, 

ассоциаций (союзов) юридических лиц (далее 

– некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ (журналистов);  

3) общественных деятелей, политологов, 

правоведов, экономистов, экспертов 

финансового рынка, обладающих опытом 

аналитической работы на финансовом рынке и 

(или) в сфере пенсионного обеспечения.  

 

квалификационные требования к 

членам Совета 

7.  пункт 17 17. Членом Совета может быть 

дееспособный гражданин Республики 

Казахстан, достигший возраста 18 

лет, не имеющий непогашенной или 

неснятой в установленном законом 

порядке судимости и 

соответствующий критериям, 

установленным пунктом 16 

настоящего Положения.  

Государственные служащие, 

должностные лица и работники 

Фонда не могут быть членами Совета.  

 

17. Членом Совета может быть дееспособный 

гражданин Республики Казахстан, достигший 

возраста 18 лет, и соответствующий 

критериям, установленным пунктом 16 

настоящего Положения.  

Государственные служащие, должностные 

лица и работники Фонда не могут быть 

членами Совета.  

 

Сведения об отсутствии 

судимости будут подтверждаться 

кандидатом в члены Совета при 

заполнении анкеты  

8.  пункт 18 18. Количественный состав Совета не 

должен превышать 30 человек.  

Сведения о результатах 

формирования Совета и его составе 

подлежат опубликованию в СМИ и 

18. Количественный состав Совета не должен 

превышать 20 человек.  

Сведения о результатах формирования Совета 

и его составе подлежат опубликованию в 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета, и основываясь на 

сложившейся практике 

проводимых заседаний Совета, 
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(или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

 

СМИ и (или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

 

предлагается уменьшить 

количественный состав Совета до 

числа членов Совета, реально 

участвующих в его деятельности  

9.  пункт 20 20. Для включения физического лица 

в список кандидатов в члены Совета 

должны быть предоставлены:  

1) соответствующее письменное 

предложение некоммерческой 

организации (некоммерческих 

организаций) или СМИ (если данное 

лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой 

организации или СМИ);  

2) составленное в произвольной 

форме заявление данного лица о 

выдвижении своей кандидатуры в 

состав Совета (если данное лицо 

подало инициативное заявление о 

своем желании участвовать в работе 

Совета);  

3) сведения о профессиональной и 

(или) общественной деятельности 

данного лица с указанием его 

автобиографических данных по 

форме приложения к настоящему 

Положению).  

 

20.Для включения физического лица в список 

кандидатов в члены Совета должны быть 

предоставлены:  

1) соответствующее письменное предложение 

некоммерческой организации 

(некоммерческих организаций) или СМИ 

(если данное лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой организации 

или СМИ);  

2) составленное в произвольной форме 

заявление данного лица о выдвижении своей 

кандидатуры в состав Совета (если данное 

лицо подало инициативное заявление о своем 

желании участвовать в работе Совета);  

3) сведения о профессиональной и (или) 

общественной деятельности данного лица с 

указанием его автобиографических данных 

(по форме приложения к настоящему 

Положению); 

4) анкета в соответствии с приложением к 

настоящему Положению. 

 

по пп.3) - редакционная правка 

 

по пп,4) - форма анкеты является 

приложением к Положению о 

Совете (далее – Положение). 

Данной поправкой предлагается 

регламентировать момент 

представления анкеты кандидата 

в члены Совета.  

10.  пункт 25 25.Полномочия члена Совета 

прекращаются досрочно решением 

Совета в случае отсутствия данного 

члена Совета на заседаниях Совета 

25. Полномочия члена Совета могут быть 

досрочно прекращены в случае освобождения 

(исключения) его из состава решением Совета 

по следующим основаниям: 

В целях повышения 

эффективности деятельности и 

репутации Совета предлагается 

повысить уровень 
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два и более раза подряд без 

уважительной причины.  

 

1) по собственному желанию, согласно 

поданному им заявлению; 

2) использования членства не в интересах 

Совета; 

3) непосещения 50 и более процентов 

заседаний Совета с момента избрания в 

качестве члена Совета в период не менее двух 

лет или в случае отсутствия данного члена 

Совета на заседаниях Совета более двух раз 

подряд без уважительной причины; 

4) наступления обстоятельств, влекущих 

несоответствие члена Совета требованиям, 

предусмотренным пунктами 16 и 17 

настоящего Положения, а также 

предоставления недостоверных сведений, 

указанных в пункте 20 настоящего 

Положения; 

5) нарушения норм, предусмотренных 

пунктами 11 и 14 настоящего Положения. 

 

ответственности членов Совета 

путем включения в Положение 

оснований для исключения из 

состава Совета его членов, не 

соответствующих требованиям, 

предъявляемым к ним 

Положением. 

11.  Абзац первый 

пункта 26 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в 

соответствии с подпунктом 8) пункта 

9 или пунктом 25 настоящего 

Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового 

члена Совета взамен того члена 

Совета, полномочия которого были 

досрочно прекращены. Новый член 

Совет избирается из числа лиц, 

зачисленных в резерв согласно 

пункту 23 настоящего Положения, за 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в соответствии с 

подпунктом 8) пункта 9 или пунктом 25 

настоящего Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового члена 

Совета взамен члена Совета, полномочия 

которого были досрочно прекращены. Новый 

член Совет избирается из числа лиц, 

зачисленных в резерв согласно пункту 23 

настоящего Положения, за исключением, 

установленным абзацем вторым настоящего 

пункта.  

Редакционная правка  
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исключением, установленным 

абзацем вторым настоящего пункта.  

 

 

12.  Абзац первый 

пункта 35 

35.Заседания Совета проводятся в г. 

Алматы по месту нахождения Фонда, 

за исключением случаев, требующих 

проведения выездных заседаний 

Фонда в иных местах.  

 

35. Заседания Совета проводятся в г. Алматы 

по месту нахождения Фонда, за исключением 

случаев, требующих проведения выездных 

заседаний Совета в иных местах.  

 

Редакционная правка  

13.  приложение приложение к действующему 

Положению 

приложение к изменениям и дополнениям в 

Положение 

Анкета дополнена разделом, 

которым предусматривается 

подтверждение кандидатом 

фактов отсутствия судимости, 

ограничений на занятие 

должностей, достоверности 

предоставляемых сведений и 

согласие на сбор и обработку 

ЕНПФ персональных данных 

кандидата в члены Совета 



 

 

 

Приложение №2 

Сравнительная таблица  

по проекту изменений и дополнений в Положение  

об Общественном совете при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" с учетом 

предложений членов ОС 

 

№ 

п/п 

Структурный 

элемент 

(ссылка на 

норму) 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование к вносимым 

изменениям и/или 

дополнениям  

14.  подпункт 3) 

пункта 3 

3) обсуждение вопросов и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда.  

 

3) содействие обеспечению прозрачности 

деятельности Фонда и осуществление 

общественного контроля за его 

деятельностью. 

Согласно пункту 7 Положения 

обсуждение вопросов и 

выработка рекомендаций по 

совершенствованию 

накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности ЕНПФ относится не 

к задачам Общественного совета 

при ЕНПФ (далее – Совет), а к его 

полномочиям. Данной поправкой 

предлагается одной из задач 

Совета определить организацию 

общественного контроля и 

обеспечение прозрачности 

деятельности ЕНПФ. 
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15.  пункт 4 4. Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) и 

руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, законом 

Республики Казахстан "О 

пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан", другими 

нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, а также 

настоящим Положением.  

 

4.Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

максимального охвата вопросов по 

обеспечению и защите прав и законных 

интересов вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и руководствуется 

конституционными принципами о праве на 

социальное (пенсионное) обеспечение в 

Республике Казахстан, принципами 

пенсионного обеспечения, определенными 

законом Республики Казахстан «О 

пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан», иными программными 

документами и нормативными правовыми 

актами по вопросам пенсионного 

обеспечения, а также настоящим 

Положением.  

На Совет, как на консультативно-

совещательный орган при ЕНПФ, 

напрямую не распространяются 

требования законодательства 

Республики Казахстан. Между 

тем для надлежащего 

осуществления своей 

деятельности Совету необходимо 

руководствоваться 

конституционными и 

законодательными принципами в 

сфере социального (пенсионного) 

обеспечения 

16.  пункт 7 7.Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим 

органам Фонда, государственным 

органам, иным организациям 

предложения (рекомендации) по 

вопросам накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

 

 

 

 

7. Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим органам 

Фонда, Национальному Банку Республики 

Казахстан, уполномоченным 

государственным органам Республики 

Казахстан по вопросам труда, социальной 

защиты населения, регулирования и развития 

финансового рынка предложения 

(рекомендации) по вопросам накопительной 

пенсионной системы Республики Казахстан, 

совершенствования пенсионного 

 

 

 

 

по пп.2) и 3) уточнение 

уполномоченных 

государственных органов по 

регулированию деятельности 

ЕНПФ 
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3) разрабатывать, обсуждать и 

пересматривать меры, направленные 

на повышение роли вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) в 

вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике 

Казахстан для дальнейшего 

предоставления Фонду, 

Национальному Банку Республики 

Казахстан;  

4) проводить с заинтересованными 

государственными органами, 

правительственными и 

неправительственными 

организациями совместные 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

5) определять приоритетные 

направления своей работы.  

6) отсутствует. 

законодательства Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

3) разрабатывать, обсуждать и пересматривать 

меры, направленные на повышение роли 

вкладчиков (получателей пенсионных выплат) 

в вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике Казахстан 

для дальнейшего предоставления Фонду, 

Национальному Банку Республики Казахстан, 

уполномоченным государственным органам 

Республики Казахстан по вопросам труда, 

социальной защиты населения, регулирования 

и развития финансового рынка;  

 

 

4) запрашивать от Фонда информацию о 

принятых по рекомендациям Совета 

решениям и осуществленным мероприятиям; 

 

 

 

 

 

5) определять приоритетные направления 

своей работы; 

6) приглашать на заседания Совета 

представителей государственных органов, 

местных исполнительных органов, субъектов 

квазигосударственного сектора, 

некоммерческих организаций, экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по пп.4) и пп.6): 

Предложения Совета носят 

рекомендательный характер, и 

вносятся непосредственно в 

ЕНПФ или уполномоченные 

государственные органы для их 

рассмотрения. В этой связи 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) 

Совета будут осуществляться 

ЕНПФ или уполномоченными 

органами.  
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финансового рынка для обсуждения вопросов, 

отнесенных к компетенции Совета.  

 

17.  пункт 8 8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство 

Республики Казахстан;  

2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) не реже одного раза в год 

информировать население о работе 

Совета через средства массовой 

информации (далее – СМИ) и 

представлять отчет о своей работе.  

 

8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство Республики 

Казахстан;  

2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

информационные сообщения о заседаниях 

Совета с освещением вопросов, включенных в 

повестку дня заседаний Совета и материалов к 

ним; 

4) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

протоколы заседаний Совета, а также свои 

письменные рекомендации (предложения), 

направляемые в ходе своей деятельности 

Фонду; 

5) публиковать годовой отчет о своей работе 

на интернет-ресурсе Фонда. 

 

 В целях обеспечения 

прозрачности деятельности 

Совета предлагается широко 

освещать основные направления 

его деятельности в средствах 

массовой информации, к которым 

также относится и 

корпоративный интернет-ресурс 

ЕНПФ . 

18.  пункт 11 11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в 

заседаниях Совета и иных 

мероприятиях, проводимых Советом;  

2) содействовать реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию 

информации о предложениях 

(рекомендациях) Совета в СМИ и 

иным лицам.  

 

11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в заседаниях 

Совета и иных мероприятиях, проводимых 

Советом;  

2) содействовать реализации предложений 

(рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию информации о 

предложениях (рекомендациях) Совета в 

СМИ и иным лицам; 

4) не разглашать (не распространять) ставшую 

им известной защищаемую законом 

В ходе деятельности Совета 

члены Совета получают доступ к 

персональным данным 

вкладчиков (получателей) (на 

основании доверенностей и 

писем, поступающих 

непосредственно в Совет), 

кандидатов в члены Совета, 

требование по защите которых 

регламентировано 

законодательством Республики 
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информацию ограниченного использования, 

полученную в ходе осуществления Советом 

своей деятельности; 

5) соблюдать нормы настоящего Положения. 

 

Казахстан. В этой связи 

необходимо закрепить 

ответственность членов Совета 

по неразглашению защищаемой 

информации, ставшей им 

известной в ходе осуществления 

своей деятельности. 

19.  пункт 16 16. Совет формируется из числа 

только физических лиц:  

1) представителей общественных 

объединений, фондов, ассоциаций 

(союзов) юридических лиц (далее – 

некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ 

(журналистов);  

3) отдельных граждан – 

общественных деятелей, 

политологов, экспертов финансового 

рынка, вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и 

представителей других категорий 

граждан.  

 

16. Совет формируется из числа физических 

лиц:  

1) представителей некоммерческих 

организаций: общественных объединений, 

фондов, ассоциаций (союзов) юридических 

лиц (далее – некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ (журналистов);  

3) общественных деятелей, политологов, 

правоведов, экономистов, экспертов 

финансового рынка, обладающих опытом 

аналитической работы на финансовом рынке и 

(или) в сфере пенсионного обеспечения.  

 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета предлагается ввести 

квалификационные требования к 

членам Совета 

20.  пункт 18 18. Количественный состав Совета не 

должен превышать 30 человек.  

Сведения о результатах 

формирования Совета и его составе 

подлежат опубликованию в СМИ и 

(или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

 

18. Количественный состав Совета не должен 

превышать 20 человек.  

Сведения о результатах формирования Совета 

и его составе подлежат опубликованию в 

СМИ и (или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета, и основываясь на 

сложившейся практике 

проводимых заседаний Совета, 

предлагается уменьшить 

количественный состав Совета до 

числа членов Совета, реально 

участвующих в его деятельности  
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21.  пункт 20 20. Для включения физического лица 

в список кандидатов в члены Совета 

должны быть предоставлены:  

1) соответствующее письменное 

предложение некоммерческой 

организации (некоммерческих 

организаций) или СМИ (если данное 

лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой 

организации или СМИ);  

2) составленное в произвольной 

форме заявление данного лица о 

выдвижении своей кандидатуры в 

состав Совета (если данное лицо 

подало инициативное заявление о 

своем желании участвовать в работе 

Совета);  

3) сведения о профессиональной и 

(или) общественной деятельности 

данного лица с указанием его 

автобиографических данных по 

форме приложения к настоящему 

Положению).  

 

20.Для включения физического лица в список 

кандидатов в члены Совета должны быть 

предоставлены:  

1) соответствующее письменное предложение 

некоммерческой организации 

(некоммерческих организаций) или СМИ 

(если данное лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой организации 

или СМИ);  

2) составленное в произвольной форме 

заявление данного лица о выдвижении своей 

кандидатуры в состав Совета (если данное 

лицо подало инициативное заявление о своем 

желании участвовать в работе Совета);  

3) сведения о профессиональной и (или) 

общественной деятельности данного лица с 

указанием его автобиографических данных 

(по форме приложения к настоящему 

Положению); 

4) анкета в соответствии с приложением к 

настоящему Положению. 

 

по пп.3) - редакционная правка 

 

по пп,4) - форма анкеты является 

приложением к Положению о 

Совете (далее – Положение). 

Данной поправкой предлагается 

регламентировать момент 

представления анкеты кандидата 

в члены Совета.  

22.  пункт 25 25.Полномочия члена Совета 

прекращаются досрочно решением 

Совета в случае отсутствия данного 

члена Совета на заседаниях Совета 

два и более раза подряд без 

уважительной причины.  

 

25. Полномочия члена Совета могут быть 

досрочно прекращены в случае освобождения 

(исключения) его из состава решением Совета 

по следующим основаниям: 

1) по собственному желанию, согласно 

поданному им заявлению; 

2) использования членства не в интересах 

Совета; 

В целях повышения 

эффективности деятельности и 

репутации Совета предлагается 

повысить уровень 

ответственности членов Совета 

путем включения в Положение 

оснований для исключения из 

состава Совета его членов, не 
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3) непосещения 50 и более процентов 

заседаний Совета с момента избрания в 

качестве члена Совета в течение одного 

календарного года или в случае отсутствия 

данного члена Совета на заседаниях Совета 

более двух раз подряд без уважительной 

причины; 

4) наступления обстоятельств, влекущих 

несоответствие члена Совета требованиям, 

предусмотренным пунктами 16 и 17 

настоящего Положения, а также 

предоставления недостоверных сведений, 

указанных в пункте 20 настоящего 

Положения; 

5) нарушения норм, предусмотренных 

пунктами 11 и 14 настоящего Положения. 

 

соответствующих требованиям, 

предъявляемым к ним 

Положением. 

23.  Абзац первый 

пункта 26 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в 

соответствии с подпунктом 8) пункта 

9 или пунктом 25 настоящего 

Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового 

члена Совета взамен того члена 

Совета, полномочия которого были 

досрочно прекращены. Новый член 

Совет избирается из числа лиц, 

зачисленных в резерв согласно 

пункту 23 настоящего Положения, за 

исключением, установленным 

абзацем вторым настоящего пункта.  

 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в соответствии с 

подпунктом 8) пункта 9 или пунктом 25 

настоящего Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового члена 

Совета взамен члена Совета, полномочия 

которого были досрочно прекращены. Новый 

член Совет избирается из числа лиц, 

зачисленных в резерв согласно пункту 23 

настоящего Положения, за исключением, 

установленным абзацем вторым настоящего 

пункта.  

 

Редакционная правка  
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24.  Абзац первый 

пункта 35 

35.Заседания Совета проводятся в г. 

Алматы по месту нахождения Фонда, 

за исключением случаев, требующих 

проведения выездных заседаний 

Фонда в иных местах.  

 

35. Заседания Совета проводятся в г. Алматы 

по месту нахождения Фонда, за исключением 

случаев, требующих проведения выездных 

заседаний Совета в иных местах.  

 

Редакционная правка  

25.  Абзац третий 

пункта 36 

Должностные лица и 

работники Фонда, приглашенные на 

заседание Совета, вправе выражать 

мнение по обсуждаемым Советом 

вопросам, комментировать 

выступления других участников 

заседания, предоставлять 

необходимую информацию.  

Должностные лица и работники Фонда, 

а также лица, указанные в подпункте 6) пункта 

7 настоящего Положения, приглашенные на 

заседание Совета, вправе выражать мнение по 

обсуждаемым Советом вопросам, 

комментировать выступления других 

участников заседания, предоставлять 

необходимую информацию.  

 

С целью уточнения порядка 

участия приглашенных лиц на 

заседания Совета 

26.  Приложение к 

Положению 

Раздел 1. 

 

 

Примечание 

после раздела 3 

 

 

Отсутствует  

 

 

Отсутствует  

 

 

дополнить строкой 3 

Гражданство  

 

Подписывая настоящую анкету, я 

подтверждаю: 

1) что не имею судимости, которая не 

погашена или не снята в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан; 

2) что не имею ограничений на занятие 

должностей и осуществления видов (рода) 

деятельности, примененных в отношении 

меня в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

Анкета дополнена разделом, 

которым предусматривается 

подтверждение кандидатом 

фактов отсутствия судимости, 

ограничений на занятие 

должностей, достоверности 

предоставляемых сведений и 

согласие на сбор и обработку 

ЕНПФ персональных данных 

кандидата в члены Совета 
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3) достоверность предоставленных мной 

сведений; 

4) свое согласие на сбор и обработку 

акционерным обществом «Единый 

накопительный пенсионный фонд» своих 

персональных данных. 


