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2016 жылғы «15» сəуір 
№ 04/16 хаттамамен 
«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің 
шешімімен 
«БЕКІТІЛДІ» 

 
 

«ҚАЗПОШТА» АҚ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕ 
 

1. Жалпы ережелер 
 

1. «Қазпошта» АҚ Корпоративтік хатшысы жөніндегі осы Ереже (бұдан əрі - Ереже) 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, «Қазпошта» АҚ-ның (бұдан əрі – Қоғам) 
Жарғысы, ішкі құжаттары, Корпоративтік басқару кодексі, сондай-ақ корпоративтік басқарудың 
үздік тəжірибесіне сүйеніп əзірленді. 

2. Ереже Қоғамдағы Корпоративтік хатшының (бұдан əрі – Корпоративтік 
хатшы) тағайындалу тəртібін, оның мақсаттарын, функцияларын, құқықтарын, міндеттерін, 
жауапкершілігін, сондай-ақ Қоғамның Корпоративтік хатшысы Аппаратының (бұдан əрі - 
Аппарат) қалыптасу тəртібі мен қызметін айқындайды. 

3. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру 
мақсатында, сондай-ақ Директорлар кеңесі жəне атқарушы органның Жалғыз акционермен 
өзара əрекеті үшін тағайындалады.  

4. Корпоративтік хатшы Қоғамның штаттық қызметкері болып табылады, өзінің 
міндеттерін толық жұмыс күні тəртібі бойынша тұрақты түрде атқарады.  

5. Корпоративтік хатшы өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне (бұдан 
əрі – Директорлар кеңесі) бағынады жəне есеп береді, Қоғамның атқарушы органына 
тəуелсіз болып табылады.  

6. Корпоративтік хатшы өз қызметін Заңнаманың қағидалары, Жарғы, 
Корпоративтік басқару кодексі, осы Ереже, Қоғамның басқа ішкі құжаттарына, сонымен қатар, 
Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сəйкес жүзеге асырады.  

7. Корпоративтік хатшы Қоғамның Омбудсмені функцияларын қоспағанда, өз 
қызметін Қоғамдағы басқа функцияларды орындаумен біріктірмеуі қажет, сондай-ақ 
Директорлар кеңесінің алдын ала келесімінсіз басқа ұйымдарда қызмет атқаруға құқығы жоқ.  

 
2. Корпоративтік хатшы лауазымына тағайындалу жəне босату тəртібі 

  
8. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады. 

Қоғамның Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшының Аппаратын құру туралы шешім 
қабылдайды жəне белгіленген қызметтің бюджетін анықтайды. Корпоративтік хатшыны 
тағайындау жөніндегі мəселе Директорлар кеңесінің күндізгі отырысында талқыға 
салынады. Корпоративтік хатшы лауазымына үміткер (-лер) аталған отырысқа міндетті 
түрде қатысуы қажет.   

9. Корпоративтік хатшыны тағайындау жөніндегі Директорлар кеңесінің 
шешімінде Корпоративтік хатшының өкілеттілік мерзімі, жалақы мөлшері көрсетіледі.  
Корпоративтік хатшы мен оның Аппаратының еңбек ақы тəртібі Қоғамның Директорлар 
кеңесімен, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен бекітілетін Қоғамның 
ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады.  

10. Корпоративтік хатшы лауазымына үміткерлерді іздеу мен іріктеу тəртібін 
Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындау жəне сыйақы жөніндегі комитеті (бұдан əрі – 
Тағайындау жəне сыйақы жөніндегі комитеті) жүзеге асырады.  

11. Корпоративтік хатшыны іздеу мен іріктеу ашық жəне айқын рəсімдер негізінде 
жүзеге асырылады:  
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1) Тағайындау  жəне сыйақы жөніндегі комитет үміткерлерді іздеу желісін анықтайды – 
өз бетінше немесе рекрутингтік ұйымдардың қатысуымен; 
2) Қоғамның персоналды дамытуға жауапты құрылымдық бөлімшесі үміткерлерді 
іздеуді жүзеге асырады;  
3) Тағайындау жəне сыйақы жөніндегі комитет комитет отырысының аясында 
үміткерлерді іріктеуді өткізеді: бағалау, интервью жəне үміткерлер бойынша ұсыныстарды 
дайындау;  
4) Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешімді 

қабылдайды.  
12. Əрбір үміткер үшін келесідей құжаттар қағаз жəне электронды тасымалдауышта 

көрсетілуі тиіс: 
1) Берілген Ереженің 1 Қосымшасына сəйкес үміткер жайлы деректер;  
2) Қоғамға қатысты аффилированиялаудың болуы (болмауы) жайлы ақпарат; 
3) Үміткер осыған дейін қызмет атқарған ұйымдардың лауазымды тұлғаларынан жəне 
мүмкін болған жағдайда кəсіби ұйымдардың ықпалды мүшелерінен екі ұсыныс хат; 
4) Корпоративтік хатшы лауазымына тағайындауға үміткердің жазбаша келісімі.  

13. Тағайындау  жəне сыйақы жөніндегі комитеті жəне/немесе Директорлар кеңесі 
тиісті үміткерді Корпоративтік хатшы лауазымына тағайындау туралы шешімді қабылдауға 
қажетті қосымша ақпаратты сұратуы мүмкін.  

14. Корпоративтік хатшы лауазымына келесідей талаптарға сəйкес келетін түлға 
тағайындалады: 

1) Жоғары заң немесе экономикалық білімінің болуы 
2) Кем дегенде 5 жыл кəсіби жұмыс тəжірибесінің болуы, оның ішінде корпоративтік 
басқару жəне корпоративтік құқық саласында тəжірибелік білімдерінің болуы, жəне 
басқарушылық лауазымдарда – кем дегенде 2 жыл; 
3) Өзіне жүктелген міндеттерді орындауға қажетті білімдердің, тəжірибе мен 
біліктіліктің болуы. Корпоративтік хатшының біліміне қойылатын талаптар берілген 
Ереженің 2 Қосымшасында көрсетілген;  
4) Қоғамға қатысты аффилированиялаудың болмауы; 
5) Мінсіз іскерлік беделге ие болуы, сонымен қатар, əділдік, белсенділік, табандылық, 
мақсатқа жетуге талпынушылық, өзінің біліктілігін арттыруға ұмтылушылық, тез тіл 
табушылық, жауапкершілік сияқты Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің сеніміне 
кіруге мүмкіндік беретін жеке қасиеттерінің болуы.  
6) ұйымдастырушылық жəне аналитикалық қасиеттер мен қабілеттерінің болуы; 
7) Жемісті қарым-қатынас орнату жəне тиімді қарым-қатынасты жəне Қоғамның 
органдары арасында ақпараттық ағынды қамтамасыз ету мақсатында жанжалды 
оқиғаларды шешу қабілетіне ие болу; 
8) Компьютерде жұмыс істеу қабілетінің болуы; 
9) Қоғамның қызмет ерекшеліктерін білу; 

15. Корпоративтік хатшы ретінде тағайындалған тұлғамен еңбек келісім-шарты 
жасалынады. Қоғам атынан еңбек келісім-шарты Қоғамның Басқарма Төрағасымен қол 
қойылады. 

16. Жаңа Корпоративтік хатшының тағайындау туралы шешімді Қоғамның 
Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшының өкілеттілігін тоқтату туралы шешім 
қабылданғаннан кейін кем дегенде 3 ай мерзім ішінде қабылдайды. Жаңа Корпоративтік 
хатшыны тағайындау туралы шешім қазіргі Корпоративтік хатшының өкілеттілігін мерзімінен 
бұрын тоқтату туралы шешіммен бір мезгілде қабылдануы мүмкін.  

17. Корпоративтік хатшыға қатысты ұйымда лауазымға енгізу жəне 
орынбасушылықты жоспарлау бағдарламасы жасалынады. Жаңадан тағайындалған 
Корпоративтік хатшыға оның алдындағы қызметкер немесе Аппараттың қызметкері іс-
құжаттар мен құжаттар деректері базасын электронды жəне (немесе) қағаз тасымалдауышта 
беруі тиіс. Құжаттарды беру құжаттарды берудің негізі, тапсыру уақыты, тапсырылатын 
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құжаттардың атауы мен құрамы, орындалу кезеңіндегі жəне жаңадан сайланған Корпоративті 
хатшы орындауы тиіс істердің тізімі (іс-шаралар, іс-əрекеттер, сұраныстар) міндетті түрде 
көрсетілуі тиіс қабылдау-тапсыру актісі арқылы жүзеге асырылады.  

 
3. Корпоративті хатшының міндеттері мен функциялары  

 
18. Корпоративті хатшының іс-əрекеті аясындағы міндеттері болып табылады: 

1) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер тарапынан уақытылы жəне сапалы 
корпоративтік шешімдерді қабылдауды қамтамасыз ету; 
2) Директорлар кеңесі, орындаушы орган мен Жалғыз акционер арасында тиімді 
қарым-қатынасты қамтамасыз ету;  
3) Қоғамдағы тиісті корпоративтік басқару практикасын тексеру. 
 

19. Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер тарапынан уақытылы жəне сапалы 
корпоративтік шешімдерді қабылдауды қамтамасыз ету жағынан Корпоративтік хатшының 
функциялары болып табылады: 

1) Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының жоспарын жəне отырыстардың күн 
тəртібін қалыптастыру кезінде Директорлар кеңесі төрағасына көмек беру; 
2) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын өткізуді  ұйымдастыру; 
3) Күн тəртібі сұрақтары бойынша шешімдерді шығаруға қажетті жəне Директорлар 
кеңесі өкілеттілігі аясында Директорлар кеңесі мүшелерінің өзекті жəне уақытылы 
ақпаратты алуын қамтамасыз ету; 
4) Директорлар кеңесі мен комитеттерінің отырыстарын хаттамалау, хаттамалардың, 
стенограммалардың, аудио жəне видео жазбалардың, Директорлар кеңесі мен 
комитеттері отырыстарының материалдарының сақталуын қамтамасыз ету; 
5) Қазақстан Республикасының заңдары, Жарғы, қолданыстағы Кодекс, ішкі құжаттар 
сұрақтары бойынша Директорлар кеңесі мүшелеріне кеңес беру, болып жатқан 
өзгерістер мониторингін жүзеге асыру жəне уақытылы Директорлар кеңесі мүшелерін 
ақпараттандыру; 
6)  Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуді ұйымдастыру; 
7)  Тиісті шешімдер қабылдау үшін акционерлердің/жалғыз акционердің жалпы 
жиналысының қаралуына шығарылатын сұрақтар бойынша материалдарды уақытылы 
жіберіп отыру; 
8) Акционерлердің жалпы жиналысын хаттамалау, хаттамалардың, 
стенограммалардың, акционерлердің (жалғыз акционердің шешімдерін) жалпы 
отырысының материалдарын сақтауды қамтамасыз ету; 
 

20. Директорлар кеңесі, орындаушы органның Жалғыз акционермен тиімді қарым-
қатынасын қамтамасыз ету жағынан  Корпоративтік хатшының функциялары болып табылады: 

1) Директорлар кеңесі мүшелерінің Жалғыз акционермен, Қоғамның орындаушы 
органымен қарым-қатынасын ұйымдастыру; 
2) Жалғыз акционердің сұрауларына уақытылы негізде ақпаратты жеткізуді 
бақылаумен қоса Қоғамның Жалғыз акционерімен тиісті қарым-қатынасын 
ұйымдастыру; 
 

21. Қоғамдағы тиісті корпоративтік басқару практикасын тексеру жағынан 
Корпоративті хатшының функциялары болып табылады:  

1) Кодекс ережелері мен қағидаларының сақталуы мен жүзеге асырылуын 
мониторингілеу; 
2)  Кодекс ережелері мен қағидаларының сақталуы мен жүзеге асырылуы туралы есепті 
дайындау; 
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3)  Заңнама, Жарғы жəне Қоғамның басқа да құжаттарымен бекітілген корпоративтік 
басқару нормалары жағынан өзінің функцияларын орындау аясында заңбұзушылықтарды 
анықтау; 
4)  Қоғамдағы корпоративтік басқару сұрақтары бойынша Жалғыз акционерге, 
Директорлар кеңесі мүшелеріне, лауазымды тұлғаларға, қызметкерлерге кеңес беру; 
5) Корпоративті басқару саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерді мониторингілеу жəне 
Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды енгізу;  
 

22. Корпоративті хатшының басқа да функциялары:  
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің лауазымға кіруін 
жəне Директорлар кеңесінің əрбір мүшесі үшін кəсіби даму бағдарламасын  
ұйымдастыру; 
2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне өндірістік обьектілерге баруын 
ұйымдастыру; 
3) Директорлар кеңесі мүшелерінің оқытылуын үйымдастыру жəне 
сарапшыларды шақырту;  
4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционерінің шешімдерінің орындалуын 
қадағалау мен мониторингілеу;  
5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Төрағасын сайлауға Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінен келісім алу; 
6)  Корпоративтік хатшының қызметіне жататын Қоғамдағы корпоративтік 
оқиғалар жайында ақпараттарды жария ету; 
7)  олардың бекітілуі Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін 
Қоғамның ішкі құжаттарының жобасын дайындауға қатысу мен даярлау;  
8) компанияның жылдық есебін даярлауға қатысу. 

23. Корпоративтік хатшыға басқа да міндеттемелердің жүктелуі Корпоративтік 
хатшының қазіргі жүктемесін ескере отырып жасалынуы тиіс. Жаңа міндеттемелердің 
жүктелуі қолданыстағы Ережеде айтылған функциялардың сапасыз орындалуына əкеліп 
соқтырмауы керек. Жаңа функциялар басқа құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды 
тұлғалардың функцияларын қайталамауы керек. Қайталану жағдайында бұл функциялардың 
орындалуын қайта қарастыру қажет. 

24. Жоғарыда айтылған функциялардың орындалуы Корпоративтік хатшы 
арқылы өз бетінше жəне Хатшылықтың қызметкерлеріне тиісті тапсырмаларды беру 
арқылы да жүзеге асырылады. 

 
4. Корпоративті хатшының Аппараты 

 
25. Корпоративті хатшының өзіндік функцияларын жəне Директорлар 

кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету үшін Қоғамда Корпоративті хатшының 
Аппараты құрылады. Аппарат Қоғамның құрылымдық бөлімшесі болып табылады. 

26. Аппарат Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады жəне таратылады. 
Аппараттың штаттық бірлігі Директорлар кеңесімен бекітіледі. Директор Кеңесінің 
тиісті сұрақтар бойынша отырысы күн тəртібінің материалдарында Корпоративті 
хатшының көзқарасы көрсетілуі керек.  

27. Аппараты басқаруды Корпоративті хатшы жүзеге асырады. Аппарат 
қызметкерлері тікелей Корпоративті хатшыға бағынышты болады. 

28. Аппарат қызметкерлері Басқарма Төрағасымен Қоғамның Директорлар 
кеңесінің ұсынысы бойынша лауазымына тағайындалады жəне лауазымынан 
босатылады. 

29. Аппарат қызметкерлері еңбек келісім-шартына жəне қолданыстағы Ереже 
негізінде құрастырылған лауазымдық нұсқаулыққа сəйкес əрекет етеді.   

30. Аппарат қызметкерлері өзіне жүктелген міндеттерді атқаруға жеткілікті 
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тиісті біліктілік пен қабілеттерге ие болуы керек.  
31. Аппарат қызметкерлері бір мезгілде Қоғамдағы басқа да функцияларды 

бірге атқара алмайды, жəне Директорлар кеңесі мен Корпоративті хатшының 
келісімінсіз басқа үйымдарда қызмет атқара алмайды.  

32. Аппарат қызметкерлері Корпоративті хатшы бекіткен лауазымдық 
нұсқаулықтарға сəйкес қызметтерін жүзеге асырады. 

 
5. Корпоративтік хатшының құқықтары мен міндеттері 

 
33.  Корпоративтік хатшы құқылы:  
1) Корпоративтік хатшы өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті түсініктемелер керек 

болған жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғаларынан, Ішкі аудит қызметінің басшысынан, 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен материалдар (ақпарат) алуға; 

 2) Директорлар кеңесі төрағасы жəне мүшелерімен, атқарушы органның бірінші 
басшысы жəне мүшелерімен, ұйым жұмыскерлерімен, Жалғыз акционермен тікелей түрде 
əрекет етуге;  

3) Ескертулер мен ұсыныстарды шығаруға құқығы бар Жалғыз акционердің қабылдауы 
үшін ұсынылуы тиіс Директорлар кеңесі отырысының күн тəртібіне енгізілген мəселелер 
бойынша материалдар пакетінің толықтығын тексеруге;  

4) Директорлар кеңесінің мүшелерінен жəне Басқару Төрағасынан Жалғыз акционердің, 
Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру жөніндегі есебін сұрауға жəне алуға, сондай-ақ 
орындалмаған немесе орындалу мерзімдері бұзылған жағдайда шешімдердің орындалмауы 
(ішінара орындау)  жəне/немесе кеш орындау себептері бойынша жазбаша түсініктеме сұрауға; 

5) Жалғыз акционердің құқығының бұзылуына немесе корпоративтік жанжалдар мен 
мүдделер қақтығыстарының пайда болуына əкелетін жағдайға байланысты Директорлар кеңесі 
мүшелерінен жəне Басқару Төрағасынан түсініктемелер мен ақпарат сұрауға;  

34. Корпоративтік хатшы: 
1) өзінің қызметінде Заңнама, Жарғы, Корпоративтік басқару кодексі, осы Ереже, 

Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының қағидалары мен талаптарын сақтауға;  
2) Директорлар кеңесінің бұйрықтарын орындауға; 

 3) Директорлар кеңесі алдында өзінің қызметі жөнінде есеп беруге; 
4) Корпоративтік хатшы ретінде өкілеттілігін тоқтатқаннан кейін кем дегенде бес жыл 

ішінде Қоғам мен оның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты, Корпоравтивтік хатшы өз 
функцияларын жүзеге асыру барысында белгілі болған инсайдерлік ақпаратты құпия сақтауға 
міндетті.   
 

6. Корпоративтік хатшы мен оның Аппаратының жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу 
мен жауапкершілігі. 

 
35. Корпоративтік хатшы мен Аппарат жұмыскерлерінің еңбек ақысының мөлшері 

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Қоғамның жұмыскерлерінің еңбек ақылары 
сызбасына сəйкес Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады. 

36. Ішкі нормативтік құжаттарға сəйкес Корпоративтік хатшы мен Аппараттың 
жұмыскерлеріне есепті кезеңнің қорытындысы бойынша, сондай-ақ Хатшылықтың бюджетін 
үнемдеу жағдайында сыйақы (сыйлықақы) төленуі мүмкін. Мұндай сыйақы мөлшерін 
Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.  

37. Корпоративтік хатшы, Аппараттың жұмыскерлері Қоғам мен Жалғыз 
акционердің мүдделеріне орай қызмет етулері, өз міндеттерін адал жүзеге асырулары қажет. 

38. Корпоративтік хатшы, Аппараттың жұмыскерлері Заңнама мен Қоғамның 
құжаттарымен бекітілген тəртіпке сəйкес жауаптылықта болады.  
 

7. Корпоративтік хатшы мен оның Аппаратын ұйымдастырушылық жəне техникалық 
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қолдаумен қамтамасыз ету 
 

39. Атқарушы орган Корпоративтік хатшыны, оның Аппаратын өз қызметін жүзеге 
асыру үшін қажетті кеңсе тауарларымен, кеңсе техникасымен, бағдарламалық жасақтамамен, 
əдебиет, көлікпен, байланыс жəне аударма құралдарымен жəне т.б. керек-жарақтармен 
қамтамасыз етуге міндетті.  

 

8. Корпоративтік хатшы жəне оның Аппаратының Қоғамның құрылымдық 
бөлімшелерімен өзара жұмысы. 

40. Корпоративтік хатшы жəне оның Аппаратының Қоғамның құрылымдық 
бөлімшелерімен өзара жұмысы келесі жолдарымен іске асырылады: 
1) ресми жəне/немесе электрондық поштада хат жазысып тұру арқылы; 
2)  Барлық қажетті ақпаратты  (материалдар мен құжаттар) ұсыну арқылы Қоғамның 
Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің, сондай-ақ басқа да адамдардың ниеті туралы 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін уақытылы жəне белгіленген тəртіпте ақпараттандыру 
арқылы Директорлар кеңесінің жылдық немесе кезектен тыс жиналысын шақыру жəне 
өткізу; 
3) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тəртіпте жəне мерзімде 
Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тəртібіне енгізілген мəселелері бойынша 
ақпаратты (материалдар, құжаттар) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерене ұсыну; 
4) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтініші бойынша Қоғамның 
Директорлар кеңесі мəжілістерінің хаттамаларының үзінді көшірмесін ұсыну; 
5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылатын құжаттардың рəсімдері мен 
ұсыну мерзімдерін бұзу фактілері туралы Қоғамның уəкілетті құрылымдық бөлімшелеріне  
хабарламалар жіберу; 
6) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тəртіпте 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтініші бойынша Қоғамның Директорлар 
кеңесі мəжілістерінің хаттамаларын жəне/немесе үзінді көшірмесін жəне басқа да құжаттар 
жəне/немесе кеңес материалдарын ұсыну; 
7) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тəртіпте Директорлар кеңесінің 
шешімдерінің орындалуын бақылау жəне басқару. 

41. Осы Ережеде қарастырылмаған, сондай-ақ осы Ережеде қарастырылған, 
алайда оның тарауында көрсетілмеген сұрақтары боййынша Корпоративтік хатшы жəне 
оның Аппаратының Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен өзара жұмыс мəселелері 
Қоғамның  Жарғысы, корпоративтік басқару кодексі жəне Директорлар кеңесінің 
қаулыларымен белгіленген жəне Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басқармасының 
құзыреті шегінде айқындалған Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады. 

8. Қорытынды ережелер 
 
42. Осы Ережемен реттелмеген мəселелер Қоғамның Жарғысы, Корпоративтік 

басқару кодексі, Директорлар кеңесі жөніндегі Ережемен жəне өзге де ішкі құжаттармен 
реттеледі.  

43. Заңнамаға, Қоғамның Жарғысы немесе Корпоративтік басқару кодексіне 
өзгертулер енгізу есебінен осы Ереженің бір немесе бірнеше тармақтары жұмыс істемейтін 
(жарамсыз) болған жағдайда бұл осы Ереженің қалған тармақтарын қозғамайды жəне олар 
Қазақстан Респуликасының Заңнамасы мен Қоғамның Жарғысына қарама-қайшы келмейтін 
дəрежеде қолданылады. 
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2016 жылғы «15» сəуір 
№ 04/16 хаттамамен 
 «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесінің шешімімен бекітілген 
«Қазпошта» АҚ-ның 
Корпоративтік хатшысы 
жөніндегі Ережеге 1-қосымша 
 
 Үміткердің суреті 

 
 Корпоративтік хатшы лауазымына үміткер туралы ақпарат  
 

1. Жалпы ақпарат 
 

 
Жақын туыстары туралы мəліметтер (ата-анасы, жұбайы, аға-інісі, əпкесі, балалары) 
жəне жекжаттары (ағасы, əпкесі, ата-анасы, жұбайының (зайыбы) балалары): 
 
№  Тегі, аты-жөні Туған күні, айы, жылы  Туыстық қатынастры  
    

 
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы: 
 
№ Атауы жəне орналасқан 

жері  
Заңды тұлға қызметінің 
жарғылық түрлері 

Сіздің қатысу мөлшері 
мен үлесі 

    
 
2. Кəсіби ақпарат: 

 
Білімі  

 

Тегі, аты-жөні  
 
(жеке  басын куəландыратын құжатпен (паспорт) 
толықтай сəйкес, тегі, аты, əкесінің аты өзгерген 
жағдайда қашан жəне қандай себеппен өзгертілгенін 
көрсету қажет) 

Туылған күні мен жері   
 

Тұрғылықты мекен орны, 
телефон номерлері 

 
 
(Толық мекен-жайын, елді мекен кодын қоса алғандағы 
қызмет, үй, байланыс телефондарын көрсету) 

Азаматтық  Шетелдік азаматтығы жағдайында шетелдік жұмыс 
күші ретінде жұмысқа орналастыруға рұқсат 
қағазының нөмірі мен қолданылу мерзімі көрсетіледі 

Жеке басын куəландыратын 
құжаттың толық 
деректемелері 
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(Оқу орнының, факультет немесе 
бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, 
оқу кезеңін, біліктілігін, білімі туралы 
дипломның деректемелерін көрсету) 

Қосымша білім, соның ішінде біліктілікті 
арттыру курстары, арнайы тренингтер 
мен семинарлар, ғылыми дəрежелері  

 
 
(Оқу орнының, факультет немесе 
бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, 
оқу кезеңін, біліктілігін, білімі туралы 
дипломның, сертификаттың, куəліктің 
деректемелерін көрсету) 

Корпоративтік құқық пен басқару 
саласындағы тəжірибе  

 

 
(корпоративтік заңгер жəне/немесе 
корпоративтік даму мен активтерді басқару 
блогының маманы лауазымында қанша жыл 
еңбек еткенін көрсету) 

Басшылық лауазымдарда жұмыс 
тəжірибесі 

 
 
(жұмыс жыл санын көрсету) 

Бар жетістіктері   
 
(Аталмыш мəселе бойынша ақпаратты 
ұсыну, мысалы, ғылыми басылымдардың 
атауы, ғылыми əзірлемелерге, заң 
жобаларына қатысу жəне т.б. 

Кəсіби ұйымдарға мүшелік  
 
(Аталмыш мəселе бойынша ақпаратты 
ұсыну, мысалы, Корпоративтік хатшылар, 
Тəуелсіз директорлар қауымдастығы) 

Бұл мəселеге қатысты басқа ақпарат   
 
(кандидаттың кəсіби құзыретін сипаттайтын 
ақпарат көрсетіледі) 

 
Еңбек қызметі туралы мəліметтер (ең соңғы жұмыстан бастап бұрынғы барлық жұмыс 
орындарын тізіп көрсетіңіз): 
 
Ұйым атауы:   
 
Мекен-жайы: 
 
Құрылымдық бөлімше: 
 

Ұйымның қызметінің бағыты; 

Лауазым атауы: Басы 
айы/жылы 

Соңы 
Айы/жылы 

Лауазымдық міндеттері:   
 
 
Кету себебі: 
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(Қажет болған жағдайда жолдарды қосыңыз) 
 
3. Тіл дағдылары 
(Игеру дəрежесін көрсетіңіз: қанағаттанарлық, жақсы, өте жақсы, еркін): 
 

 
Тіл 

Игеру дəрежесі 
оқу Ауыз-екі сөйлеу  жазу 

Қазақ     
Орыс     
Ағылшын    
Басқа (көрсетіңіз)    

  
 4. Компьютерде жұмыс істеу дағдылары: 
Операциялық жүйелер (керегін белгілеңіз): 
  1) Windows XP     

2) Windows 2000 Professional     
3) Windows NT 4.0 Workstation   
4) Windows 3.11/95/98/Me, MS DOS   
5) RedHat 64 bit    

Бағдарламалар (керегін белгілеңіз) 
        1) MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access,Visio, Outlook, Microsoft Project )  

2)  Lotus қосымшалары (LotusNotes, Lotus-123, Organizer)    
3) Internet-браузерлер (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape и др)  
4) Adobe (Acrobat Reader, Photoshop жəне т.б.)  
5)  WinRAR, AutoCAD, ABBYY Lingvo, PROMT   
6) басқа (тізіп көрсетіңіз) 
 
5. Басқа ақпарат: 
 

Экономикалық қызмет саласында жасаған 
қылмыстары, сыбайлас жемқорлық жəне 
мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 
мүдделеріне қарсы келетін өзге де қылмыстары 
үшін өтелмеген немесе белгіленген тəртіпте 
алынбаған сотталғандағы 

Иа/жоқ 

Заң бұзғаны үшін уəкілетті мемлекеттік 
органдарының қызметтік міндеттерді орындаудан 
босату туралы деректердің бар болуы 

Иа/жоқ, егер «Иа» деп жауап 
берсеңіз, күнін, əрекет өлшемі 
кіммен жүргізілгенін көрсетіңіз 

Бұдан бұрын банкрот деп танылған немесе 
мəжбүрлеп тарату, сақтау акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу туралы шешім қабылданған ұйымның 
басшысы болған  

Ұйымның атауы, лауазымы, 
жұмыс істеген кезеңі  
 

Бұл мəселеге қатысты басқа ақпарат (ерікті түрде көрсетіледі) 
 
Мен (Корпоративтік хатшы лауазымына үміткердің тегі, аты-жөні), 

___________________________________, осы ақпаратты мұқият тексеріп, оның дұрыс жəне 
толықтығын растаймын жəне де өзім ұсынған деректер бұрыс болып табылған жағдайда 
менің тағайындалуым туралы келісімді қайта қарастыруға (қайтып алуға) негіз болып 
табылатынын мойындаймын ____________________________ (қолы, күні). 
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2016 жылғы «15» сəуір 
№ 04/16 хаттамамен 
 «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесінің шешімімен бекітілген 
«Қазпошта» АҚ-ның 
Корпоративтік хатшысы 
жөніндегі Ережеге 2-қосымша 

 
 
 

Корпоративтік хатшы біліміне қойылатын талаптар  
 
Корпоративтік хатшы: 
Корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасының 

заңнамасын, атап айтқанда: 
Азаматтық кодекс, «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы 

туралы» Қазақстан Республикасының заңдары, Корпоративтік басқару кодексі, акционерлік 
қоғам органдарының қызметін, бағалы қағаздарды шығару жəне айналымының тəртібін 
реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді; 

Еңбек, монополияға қарсы, əкімшілік құқық, сот талқылауы негіздерін білуі тиіс. 
Корпоративтік басқарудың отандық жəне жетекші халықаралық тəжірибесін, 

атап айтқанда:  
Корпоративтік басқарудың үздік отандық жəне халықаралық тəжірибесін 

айқындайтын негізгі нормативтік құжаттарды (Экономикалық ынтымақтастық жəне даму 
ұйымының корпоративтік басқару принциптері, Ұлыбританияның бірлескен корпоративтік 
басқару кодексі жəне т.б.);  

Корпоративтік басқару кодексін,  
Қазақстан Республикасы заңнамасының, қор биржаларының талаптарына сəйкес 

ақпаратты ашып көрсету ережелерін,  
корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу тəртібін,  
ақпаратты техникалық қорғау мəселелері бойынша əдістемелік жəне нормативтік 

құжаттарды,  
келіссөздерді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібін,  
корпоративтік мінез-құлықтың этикалық стандарттарын білуі тиіс.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


