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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесінің  

кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже  

 

 

1. Жалпы ережелер  

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесінің 

кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы осы ереже (әрі қарай 

— Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» АҚ (әрі қарай - Банк) жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.  

2. Осы Ереже Банктің директорлар кеңесінің кадр, сыйақы және әлеуметтік 

мәселелер жөніндегі комитетінің (әрі қарай - Комитет) мәртебесін, құзыретін, құрамын, 

жұмыс тәртібін, сондай-ақ,  Комитет мүшелерінің құқықтарын, міндеттерін және 

жауапкершілігін анықтайды.   

3. Комитет Банктің директорлар кеңесінің кеңесу-мәжіліс құру органы болып 

табылады және маңызды мәселелерді қарастыру үшін құрылады. Комитет әзірлеген 

барлық ұсыныстар Банктің директорлар кеңесінің қарауына берілетін ұсынымдар болып 

табылады.    

4. Комитет Банктің директорлар кеңесінің бақылаушылық қызметін тиімді 

орындауға, кадр саясаты, сайлау (тағайындау), тағайындалуы Банктің директорлар 

кеңесінің құзыретіне жататын Банктің жетекшілік ететін қызметкерлеріне, 

қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелері бойынша, сондай-ақ әлеуметтік мәселелер 

бойынша Банктің басқару тиімділігін арттыру үшін ұсынымдар әзірлеуге жәрдемдесу 

мақсатында құрылады.   

5. Комитет Банктің директорлар кеңесіне есеп береді және Осы Ереже және 

Банктің директорлар кеңесі берген құзырет аясында әрекет етеді.  

6. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын,   Банк 

жарғысын, жалғыз акционердің шешімдерін, осы Ережені және Банктің ішкі құжаттарын 

басшылыққа алады.  

 

2. Комитеттің құзыреті 

 

7. Комитеттің құзыретіне мына мәселелер кіреді:  

1) Банктің кадр саясатының стратегияға, ұйымдастырушылық құрылымына, 

банктің тәуекел профиліне, қол жеткізілген нәтижелерге, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкестігін бағалау және мониторинг жүргізу;  

2) директорлар кеңесі, басқарма, тағайындалуы Банктің директорлар кеңесінің 

құзыретіне жататын Банк қызметкерлері (ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерінен 

басқа) құрамына кіруге үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптарына ұсыныстарды 

қарастыру және беру;  

3) директорлар кеңесі, басқарма, тағайындалуы Банктің директорлар кеңесінің 

құзыретіне жататын Банк қызметкерлері (ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерінен 

басқа) құрамына кіруге үміткерлерді бағалау және алдын ала мақұлдау;  



4)  басқарма мүшелерінің, тағайындалуы Банктің директорлар кеңесінің құзыретіне 

жататын Банк қызметкерлерінің (ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерінен басқа) 

жұмысын бағалау;  

5) тәуелсіз директорлардың, Басқарма мүшелерінің, тағайындалуы Банктің 

директорлар кеңесінің құзыретіне жататын Банк қызметкерлерінің (ішкі аудит 

бөлімшесінің қызметкерлерінен басқа) сыйақы көлемі бойынша ұсыныс енгізу;  

6) Банк және Банк басқармасы мүшелерінің, Банктің директорлар кеңесіне есеп 

беретін Банк қызметкерлерінің (ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлері мен бас 

комплаенс-бақылаушыдан басқа) қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін (KPI) 

алдын ала мақұлдау;  

7) қызметтің негізгі көрсеткіштері нәтижесі бойынша Банк Басқармасы 

мүшелерінің, тағайындалуы Банктің директорлар кеңесінің құзыретіне жататын Банк 

қызметкерлерінің (ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерінен басқа) сыйақы көлемін 

алдын ала мақұлдау;  

8)  Банктің директорлар кеңесіне шығарылатын әлеуметтік мәселелер бойынша, 

кадр саясаты, іскерлік әдеп, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік мәселелері бойынша 

Банктің жетекшілік ететін қызметкерлеріне, тағайындалуы Банктің директорлар кеңесінің 

құзыретіне жататын Банк қызметкерлеріне (ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерінен 

басқа) сыйақы беру мәселесі бойынша ішкі құжаттарды қарастыру және алдын ала 

мақұлдау;  

9) міндеттердің нақты бөлінуіне және мүдде қақтығыстарын болдырмауға қатысты 

Банктің ұйымдастырушылық құрылымы жобасын қарастыру;  

10) Банктің демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуіне, Банк қызметкерлерін 

әлеуметтік қолдауға байланысты мәселелерді қарастыру;  

11) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің екінші деңгейлі банктер үшін 

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес өзге де 

мәселелерді қарастырады. 

12) қажет жағдайда директорлар кеңесіне қарастырылып жатқан мәселелер 

бойынша ұсынымдар, сондай-ақ тәуелсіз кеңес берушілерді (сарапшыларды) тарту 

мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлейді;  

13) Директорлар кеңесінің тапсырмасымен Комитет құзырына жататын өзге де 

қызметті атқарады.  

 

3. Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері  

8. Комитет мүшелері: 

1) Комитет құзыреті аясында Банкке қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, 

материалдарды) Банктің лауазымды тұлғаларынан және қызметкерлерінен сұрауға және 

алуға; 

2) Комитет құзыретіне жататын кез келген мәселені тексеруге бастама көтеруге 

немесе  тексеру жүргізуге;  

3) отырыстардың хаттамасымен және Комитет шешімдерімен танысуға;  

4) күн тәртібіндегі мәселеге және қабылданатын шешімге қатысты өзінің ерекше 

пікірін Комитет отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;  

5) Комитет отырысын шақыруды талап етуге;  

6) Комитет отырысының күн тәртібіне мәселе енгізуге;  

7) Комитет құзыреті аясында өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.  

9. Комитет мүшесі: 

1) Жалғыз акционердің және Банктің мүддесіне орай, Ережеге сәйкес,  өз қызметін 

адал әрі ыждаһатпен атқаруға;  

2) міндетін тиімді орындауға жеткілікті түрде уақыт бөлуге;  

3) Комитет жұмысына және күндізгі отырыстарға қатысуға;  

 



4) жыл сайын, сондай-ақ директорлар кеңесінің талабы бойынша директорлар 

кеңесі алдында қызметінің нәтижелері туралы есеп беруге;  

5) Комитет қызметін атқарып жүрген кезде алған ақпараттарының құпиялылығын 

сақтауға;  

6) тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгеріс туралы немесе Комитет 

қабылдауға тиісті шешімдерге байланысты мүдделер қақтығысының туындағаны туралы 

директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті.  

 

4. Комитет мүшелерінің жауапкершілігі  

 

10. Комитет мүшелері Банк және жалғыз акционер алдында әрекеті (әрекетсіздігі) 

салдарынан келген зиян үшін, соның ішінде  жаңылыстыруға әкелетін ақпарат және әдейі 

өтірік ақпарат беру  кесірінен шыққан шығындар үшін Қазақстан Республикасы 

заңдарына сәйкес жауапкершілік көтереді.    

  

5. Комитет құрамы, мүшелерін сайлау және уәкілеттілік мерзімі  

 

11. Банктің директорлар кеңесінің құзыретіне Комитет мүшелерінің санын, 

уәкілеттілік мерзімін белгілеу, оның төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ 

олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату кіреді.  

12. Комитет құрамы Комитет жұмысына қажетті кәсіби білімі бар Банктің 

директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшылардан құрылады.  

13. Банк басқармасының төрағасы мен мүшелері Комитет құрамына сайлана 

алмайды.  

14. Комитет кем дегенде үш мүшеден және 2/3-і тәуелсіз директорлардан тұруы 

қажет.  

Егер Банктің директорлар кеңесі айрықша тәртіпте «Банктің және жалғыз 

акционердің мүддесіне орай бұл тұлғаның Комитетке мүше болуы  қажет» деп тапса, 

тәуелсіз болып табылмайтын Банктің директорлар кеңесінің мүшесі  Комитет құрамына 

сайлана алады. Осындай тағайындау болған жағдайда, Банктің директорлар кеңесі 

директордың тәуелсіздігінің сипатын ашып, мұндай шешімнің негізділігін   көрсетуге 

тиіс.  

15. Комитет мүшелерінің Комитеттің функционалды мәселелерін тиімді 

қарастыруға мүмкіндік беретін қажетті тәжірибесі мен біліктілігі болуы тиіс.  

16. Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар арасынан сайланады.  

17. Комитет төрағасы мен мүшелері қарапайым көпшілік дауыспен сайланады.  

18. Комитет мүшелерінің уәкілеттілігінің мерзімі Банктің директорлар кеңесінің 

мүшесі ретіндегі уәкілетілігінің мерзімімен сәйкес келеді.  

19. Банктің директорлар кеңесінің шешімі бойынша Комитет мерзімінен бұрын 

таратылуы мүмкін.  

20. Корпоративтік хатшы Комитет жұмысын ұйымдастырушылық және ақпараттық 

тұрғыдан қамтамасыз ету қызметін атқарады.   

  

 

6. Комитет төрағасы  

 

21. Комитет төрағасы мынадай қызмет атқарады:   

1) Комитет жұмысын ұйымдастырады; 

2) Комитет отырысын шақырып, төрағалық етеді; 

3)  күн тәртібін бекітеді;  

4) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады; 

5) Комитет отырыстарын өткізу формасын анықтайды; 



6) Комитет шешімдерінің орындалуын бақылайды.   

22. Комитет төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін отырысқа қатысушы 

мүшелердің көпшілік дауысы арқылы қабылданған Комитет шешімі бойынша Комитет 

мүшелерінің бірі атқарады.    

 

7. Комитет жұмысының тәртібі  

23. Комитет тұрақты күндізгі отырыстарды – бір тоқсанда кемінде бір рет, ал 

кезектен тыс отырыстарды қажет болған жағдайда өткізіп отырады. Комитет 

қарастырылып жатқан мәселелердің маңыздылығына қарай отырыс өткізу формасын 

таңдайды. Комитет жыл сайын Комитет төрағасы бекітетін жұмыс жоспарын жасайды.    

24. Егер Комитет құзыретіне жатқызылған мәселе директорлар кеңесі отырысының 

күн тәртібіне енгізілсе, Комитет отырысы директорлар кеңесінің тиісті отырысына дейін 

өткізіледі.  

25. Комитет отырысын өткізуге кворум Комитет мүшелері санының жартысынан 

кем болмауы тиіс.  

26. Комитет отырысы төрағаның бастамасымен немесе мынадай тұлғалардың 

талабымен шақырылуы мүмкін:  

1) жалғыз акционердің;  

2) директорлар кеңесінің; 

3) Комитеттің кез келген мүшесінің; 

4) ішкі аудит бөлімшесінің жетекшісінің. 

Комитет төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан жағдайда, бастама көтеруші 

Комитет отырысын шақыруға міндетті Банктің директорлар кеңесіне осы талаппен 

шығуға құқылы. Комитет отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде 

шақыру арқылы өткізіледі.  

27. Комитет отырысын өткізу туралы хабарлама, күн тәртібі және күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша материалдар отырыс жоспарланған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен 

кешіктірілмей Комитет мүшелеріне жіберіледі.  

28. Шешім отырысқа қатысып отырған Комитет мүшелерінің қарапайым көпшілік 

дауысымен қабылданады. Дауыс тең болған кезде Комитет Төрағасы шешуші дауыс 

құқығына ие болады.  Бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), 

конференц-байланыс («телефонмен мәжіліс өткізу» режимінде Комитет мүшелерінің бір 

мезгілде әңгімелесуі), сондай-ақ басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы 

Комитет мүшелерінің отырысқа қатысуына жол беріледі.  

29. Комитет мүшелері Комитеттің күндізгі отырыстарына қатысуға міндетті. Қажет 

болған жағдайда Комитет төрағасының шақыруы бойынша мынадай тұлғалардың 

Комитет отырысына қатысуы мүмкін:  

1) ішкі аудит бөлімшесінің жетекшісі;  

2) Банк қызметкерлері; 

3) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпарат алу үшін белгіленген тәртіпте 

тәуелсіз кеңесшілерді (сарапшыларды) тарту. 

30. Отырыс өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей Комитеттің әрбір 

отырысының нәтижесі бойынша хаттама жасалады. Хаттамаға Комитет төрағасы, 

Комитеттің қатысып отырған мүшелері, сондай-ақ корпоративтік хатшы қол қояды.  

31. Корпоративтік хатшы Комитет отырысының хаттамаларының сақталуын 

қамтамасыз етеді.   

32. Комитет отырысының материалдары Банктің директорлар кеңесінің жұмыс 

тәртібін анықтайтын Банктің ішкі құжаттарына сәйкес директорлар кеңесі отырысының 

материалдарын әзірлеуге ұқсас тәртіппен әзірленеді.  

 

   



 

8. Қорытынды ереже 

 

33. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банк жарғысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген жағдайда, осы Ереженің мұндай өзгерістер мен толықтыруларға 

қайшы келмейтін бөлігі қолданыста болады.   

34. Осы Ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Ережені бекітуге ұқсас 

тәртіппен енгізіледі.  

 

 


