
 



12) Серіктестіктің басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық 
капиталындағы қатысу үлестерін) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы 
шешім қабылдау; 

13) Серіктестіктің барлық мүлкін немесе бір бөлігін кепілге қою туралы 
шешім қабылдау; 

14) Серіктестікпен оның нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік 
активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп 
пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы 
мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелер 
жасасуды мақұлдау туралы шешім шығару; 

15) Жалғыз қатысушы мен Серіктестіктегі үлесті сатып алушыларға 
Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін 
бекіту; 

16) Тексеру комиссиясының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін 
анықтау, Серіктестіктің Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және 
өкілеттіктерін ерте тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің Тексеру 
комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту; 

17) корпоративті басқару кодексін және оған өзгертулер мен 
толтықтыруларды енгізу; 

18) Серіктестіктің Жарғысында Серіктестіктің өзге органдарының 
құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін 
реттейтін ішкі ережелерді және басқа да құжаттарды қабылдау және оларды 
бекіту; 

19) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 
серіктестіктер туралы» ҚР Заңына сәйкес Серіктестікке қатысушыдан үлесті 
мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару; 

20) Заңнамаға, Жарғыға немесе Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін 
ішкі құжаттарға сәйкес Жалғыз қатысушының құзыретіне жатқызылған өзге 
де сұрақтар.»; 

45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«45. Бақылау кеңесінің құзыретіне келесі сұрақтар жатады: 
1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын және Серіктестіктің даму 

стратегиясын айқындау және даму стратегиясының орындалуын қадағалау; 
2) Бақылау кеңесі бекітетін Серіктестіктің ішкі құжаттар тізімін бекіту; 
3) бекітуі Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз қатысушы мен 

Басқарманың құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттардан басқа, Бақылау 
кеңесі бекітетін тізім бойынша Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту; 

4) Серіктестіктің Бизнес-Жоспарын бекіту; 
5) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына бекітуге кейіннен шығарумен 

Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту; 
6) Серіктестіктің жылдық есебін бекіту;  
7) Серіктестіктің Бизнес-Жоспарының орындалуы бойынша қадағалау 

есебін қарастыру; 
8) Серіктестіктің Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің, Тексеру 

комиссия Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық  айлық мөлшерлерін, 



еңбекақы төлеу және сыйақылау шарттарын анықтау, олардың қызметін 
бағалау; 

9) Серіктестіктің Басқарма Төрағасына, Тексеру комиссия Төрағасы 
мен мүшелеріне, Корпоративті хатшысына көтермелеу шараларын қабылдау 
және тәртіптік жазалар қолдану; 

10) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, Тексеру комиссия Төрағасы мен 
мүшелеріне және Корпоративті хатшысына басқа ұйымдарда жұмыс істеу 
және/немесе лауазым(дар)ды атқару мүмкіндігіне қатысты келісім беру 
туралы шешім қабылдау; 

11) Серіктестіктің Корпоративті хатшысын тағайындау, өкілеттіктер 
мерзімін анықтау, өкілеттілігін  ерте  тоқтату, сондай - ақ жалақы мөлшері 
мен сыйақы төлеу көлемі шарттарын анықтау, Корпоративті хатшы туралы 
ережені, Корпоративті хатшының қызметін бағалау, Корпоративті хатшының 
жұмыс жоспары мен қызметі туралы есепті бекіту; 

12) Серіктестіктің жұмысшыларының штаттық саны мен Серіктестіктің 
ұйымдастырушылық құрылымын бекіту; 

13) Серіктестіктің Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің 
мотивациялық негізгі көрсеткіштерін бекіту; 

14) Тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын алдын ала 
мақұлдау; 

15) Тексеру комиссиясының жылдық жұмыс жоспарын бекіту; 
16) өзінің құзыреті шегінде мүдделер қайшылығы және корпоративтік 

дауларды реттеуге қатысу және қадағалау; 
17) іс-сапар шығындарының нормаларын, қызметтік іс-сапарларға 

жіберілетін Серіктестіктің жұмысшыларына шығындарды өтеу тәртібі мен 
шарттарын анықтау; 

18) Тексеру комиссия Төрағасы мен мүшелерінің қызметінің 
мотивациялық негізгі көрсеткіштерін және оның мақсатты мағыналарын 
бекіту; 

19) акциялары (қатыстық үлестері) Серіктестіктің тікелей немесе жанама 
иелігіндегі заңды тұлғаларға лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты 
саясатты әзірлеу; 

20) Серіктестіктің міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және 
одан да көп пайызына көбейту; 

21) Серіктестік немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 
қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты анықтау; 

22) Серіктестіктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық 
капиталдағы қатысу үлестерін) он және одан да көп пайызын  сенімгерлік 
басқаруға беру туралы шешім қабылдау; 

23) есеп саясатын бекіту; 
24) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясатын бекіту; 
25) тәуекелдерді басқару бойынша Серіктестіктің ішкі рәсімдерін бекіту 

(Серіктестіктің ішкі құжаттарымен Серіктестіктің басқа органдарының 
құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда); 



26) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатын 
бекіту; 

27) Серіктестіктің іскерлік этика кодексін бекіту, сондай-ақ оның 
ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету; 

28) Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің сәйкестігін қамтамасыз ету 
және тиімділігін бағалау және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі 
құжаттарды бекіту; 

29) Серіктестіктің корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз 
құзыреті шегінде Серіктестіктің тиісті құжаттарына өзгертулерді бекіту; 

30) Серіктестіктің омбудсменін тағайындау және мерзімінен бұрын 
тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту; 

31) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестері) он және одан 
да көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің 
(қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер 
бойынша шешім қабылдау; 

32) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы 
шешім қабылдау, сондай-ақ шетелдік және олар туралы ережені бекіту; 

33) басым инвестициялық жобалар тізімін бекіту; 
34) тұрақты даму саласындағы құжаттарды, оның ішінде іс-шаралар 

жоспарын және есепті бекіту; 
35) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиісті нормативтерін, әкімшілік 

аппаратты орналастыру үшін аудандар нормаларын анықтау; 
36) жұмысшыларға ұялы байланысты пайдалану құқықтарын ұсынған 

кезде Серіктестіктің қаражаттары есебінен өтелетін лимиттерді, өкілдік 
шығындар лимиттерін жөне өзгедей лимиттерді анықтау; 

37) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының қарауына шығарылатын 
мәселелерді алдын-ала мақұлдау; 

38) Серіктестіктің Жалғыз қатысушының және Басқармасының айрықша 
құзыретіне жатпайтын, Заңнамамен, осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі 
құжаттарымен қарастырылған өзге де сұрақтар.»; 

62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«62. Серіктестік Басқармасының құзыретіне келесілер жатады: 
1) Жалғыз қатысушы мен Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құзыретіне 

бекітуне кіретін ішкі құжаттарды, Серіктестік оларды әзірлеген жағдайда 
алдын-ала мақұлдау; 

2)  Серіктестіктің Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда 
жұмыс істеу мүмкіндігін алдын-ала мақұлдау; 

3) бекітуі Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының немесе Бақылау 
кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту; 

4) Бақылау кеңесі бекіткен Серіктестіктің ұйымдастырушылық 
құрылымы мен жұмысшыларының штаттық санын ескерумен, Серіктестіктің 
штаттық кестесін бекіту; 

5) жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту үшін дайындау және 
Бақылау кеңесіне ұсыну; 

 



  


