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Мінеки, сіздермен “PRO ЕНПФ” журналының жаңа нөмірінде қайта қауышып
отырмыз. Бұл жолы да пайдалы әрі қызықты
материалдарды топтастыруға тырыстық.
Журналдың бұл нөмірінде біз “Мобильдік
кеңсе” жобасының алғашқы нәтижелері
және соған қатысты жоспарлар туралы
әңгімелейміз. Осы жобаның арқасында
зейнетақы қызметтерінің қолданылу аясы
кеңейе түсті. Сондай-ақ, зейнетақыны дербес
жоспарлау бойынша кеңес беру туралы
әңгімелейміз. Күнделікті тіршілікте бізді
сатып алу, сату, ертеңгі күнге жоспар құру
секілді мәселелер мазалайды. Бес-он жылға
дейін жоспар құрып тастаймыз. Ендеше,
болашақ зейнетақыны да жоспарлауға
болады. Ал бұған Қор көмектеседі.

Рады приветствовать на страницах нового
номера журнала “PRO ЕНПФ”, в котором
мы традиционно постарались собрать
полезные и интересные материалы. В
этом выпуске мы расскажем о первых
результатах и планах проекта “Мобильный
офис”, благодаря которому география
доступности пенсионных услуг стала шире.
Также расскажем о консультировании по
персональному планированию пенсии.
Каждую минуту мы стоим перед выбором:
что купить сегодня, куда поехать на
выходные и, конечно же, планируем
будущее. Планы строим на пять-десять
лет вперед, но можно с таким же успехом
заглянуть дальше и начать планировать
пенсию. И в этом может помочь Фонд.

Сонымен қатар БЖЗҚ ақпараттық
жүйелерінің қауіпсіздігі туралы сөз
қозғаймыз. Бірден айтарымыз, кибер
шабуылдар Қорға қауіпті емес! Бұл туралы
“БЖЗҚ” АҚ Басқарма төрайымының
орынбасары Бауыржан Мұхамеджановтың
берген сұхбатынан оқыңыздар. Сондайақ, редакция Төлемдерді ұйымдастыру
және
хабарландыру
департаментінің
жұмысымен таныстырады. Бұдан өзге,
Грузияның зейнетақы жүйесі туралы
әңгімелейміз. Биыл бұл елдің зейнетақы
жүйесіне жинақтаушы элемент қосылады.

Мы также затронем вопросы безопасности
информационных систем ЕНПФ. Скажем
сразу, Фонду не страшны кибератаки!
Подробнее об этом читайте в интервью
заместителя председателя правления АО
“ЕНПФ” Бауржана Мухамеджанова.
Помимо этого, редакция продолжает
знакомить с работой коллег – в этот раз
с Департаментом организации выплат
и информирования. И расскажем о
грузинской пенсионной системе, в которую
в этом году вводится накопительный
элемент.

Журнал зейнетақы жүйесімен қатар
дамып келеді. Әр нөмірі шыққан сайын
оған деген қызығушылық арта түседі деген
үміттеміз.

Как и пенсионная система, наш журнал
живет и развивается. И надеемся — с
каждым номером возрастает и интерес к
нему.

Жақсы әсермен оқып шығуларыңызға
тілектеспіз!

Желаем приятного чтения!
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Қор жағрафиясы –

КҮЛЛІ Қазақстан

Зейнетақымен қамсыздандыру еліміздің барлық
азаматтарына,
олардың
ішінде
Қазақстан
Республикасы аумағында тұрақты тұрып жатқан
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға
да тиесілі. Сондықтан Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қоры
зейнетақы
қызметтерінің
әрбір салымшы мен алушыға қолжетімділігін
қамтамасыз етуге күш салады.
Аудан орталықтарына қатысты қалалар мен
елдімекендерде, сондай-ақ, кейбір кенттерде Қор
бөлімшелері жұмыс істейді. Еске саламыз, бүгінде
БЖЗҚ-ның Қазақстан бойынша 218 өңірлік
бөлімшесі бар. Дейтұрғанмен әлі де қамтылмаған,
тұрғындарының саны аз әрі шалғай орналасқан
кішігірім ауылдар, темір жол стансалары бар.
БЖЗҚ олар үшін 2018 жылдың екінші тоқсанында
“Мобильдік кеңсе” жобасын іске қосты.
Ол “Мобильдік агент” жобасына қосымша жоба
ретінде қолға алынды. Бірінші жоба бойынша
Қор қызметкерлері қандай да бір себептермен,
көп жағдайда Қор бөлімшелеріне денсаулығына
байланысты келе алмайтын азаматтарға өздері
барып қызмет көрсетеді. Бірақ мобильдік
агенттермен салыстырғанда “Мобильдік кеңсе”
барлық қажетті техникалармен және жерсеріктік
байланыспен жабдықталған және алыс жерлерге
бара алады. Бұл ретте жүріп-тұру үшін заманауи
шағын автобус пайдаланылады. Оның жұмыс бөлігі
операторларға арналған автоматтандырылған екі
жұмыс орнымен, азаматтарға арналған екі орынмен
және кезек күтушілер үшін үш кісілік орынмен
жарақтандырылған.

География Фонда –

весь Казахстан
6

PRO ЕНПФ

“Мобильдік кеңсе” алғаш рет 2018 жылдың 16 сәуірінде Атырау облысының Жұмыскер ауылдық округына
барып қызмет көрсетті. Бүгінде аталмыш жоба үш
өңірде – Алматы, Атырау және Қостанай облыстарында жүзеге асырылып жатыр. Бұл өңірлер бірінші
кезекте климаттық, жағрафиялық және аумақтық
жағдайларына байланысты таңдап алынды. Мысалы,
Қостанай өңірінде облыс орталығынан шалғайда
орналасқан аудандар мен елдімекендер көп. Алматы
облысы да елдімекендерінің көптігімен және халқының тығыз орналасуымен ерекшеленеді. Ал Атырауда
бұл жоба жергілікті тұрғындардың көпшілігінің
мұнай және газ саласындағы компанияларда жұмыс
істейтіндігіне байланысты іске қосылды. Бұл компаниялар әдетте елдімекендерден жырақта орналасқан.

Пенсионное обеспечение касается всех граждан,
иностранцев и лиц без гражданства, постоянно
проживающих
на
территории
Республики
Казахстан, в том числе и тех, кто живет в отдаленных
уголках страны, в небольших населенных пунктах.
Поэтому в приоритете у ЕНПФ обеспечить
доступность пенсионных услуг для всех и каждого.
В городах и населенных пунктах, которые относятся
к районным центрам, а также в некоторых
поселках
присутствуют
отделения
Фонда.
Напомним, что сегодня у ЕНПФ по Казахстану
218 региональных подразделений. Тем не менее
остаются неохваченными еще отдаленные села,
разъезды и станции с малой численностью жителей.
Для них во втором квартале 2018 года ЕНПФ ввел
в промышленную эксплуатацию пилотный проект
“Мобильный офис”.
Это дополнительный проект к уже существующему
выездному обслуживанию, когда сотрудники Фонда
персонально приезжают к тем, кто по каким-либо
причинам, прежде всего, по состоянию здоровья, не
могут лично посетить офисы ЕНПФ. Однако в отличие от мобильных агентов, география выездов которых
ограничена, “Мобильный офис”, оборудованный
необходимой техникой и спутниковой связью,
выезжает на далекие расстояния. В качестве
средства передвижения используется современный
высокотехнологичный микроавтобус, рабочий отсек
которого оснащен двумя автоматизированными
рабочими местами для операторов, двумя местами для
граждан и трехместной скамьей для ожидающих.
Первый выезд “Мобильный офис” совершил в Жумаскерский сельский округ Атырауской области
16 апреля 2018 года. Пилотный проект сегодня реализуется в трех регионах - Алматинской, Атырауской и
Костанайской областях. Выбор этих районов обусловлен климатическими, географическими, а также территориальными условиями. К примеру, в Костанайской области много районов и населенных пунктов, расположенных на удаленном расстоянии от
областного центра. Алматинская область отличается
как высокой плотностью населения, так и большим
количеством населенных пунктов. В Атырау
пилотный проект решено запустить в связи с большим
количеством людей, работающих в компаниях
нефтегазовой отрасли, которые, как правило, находятся на большом расстоянии от населенных пунктов.
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Жақсы өмір сүруге болады!
Атап өту керек, “Мобильдік кеңсенің” жолға
шығуы арнайы кесте бойынша жүзеге асырылады
және БЖЗҚ оның қандай да бір елдімекенге бару
уақыты туралы салымшылар мен алушыларға
алдын ала хабарлап отырады.

Отметим,
что
выезд
“Мобильного
офиса”
определяется установленным графиком и ЕНПФ
заранее оповещает вкладчиков (получателей) о
времени приезда передвижного отделения Фонда в
тот или иной населенный пункт.

Жоба аясында алғашқы айда “Мобильдік кеңсе”
25 рет сапарға шығып, Қор қызметкерлері 2 031
салымшыға қызмет көрсетті және 2 258 операция
орындады. Енді жыл соңына дейін шалғай
орналасқан тағы 257 елдімекенді қамти отырып, 138
көшпелі шара ұйымдастыру және Қор қызметкерлері
жүзеге асыратын операциялардың жалпы санының
4 пайызын орындау жоспарланып отыр. Бұл
үшін биыл “Мобильдік кеңсені” тағы үш өңірде:
Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Оңтүстік
Қазақстан облыстарында іске қосу көзделген.

За первый месяц проекта “Мобильный офис”
осуществил 25 выездов, в ходе которых сотрудники
Фонда обслужили 2 031 вкладчика и провели 2 258
операций. До конца текущего года планируется
провести 138 выездов в 257 отдаленных населенных
пунктов и осуществить не менее 4% от общего
количества операций, проводимых сотрудниками
Фонда. Для этого в текущем году дополнительно
планируется запустить “Мобильный офис” еще в
трех регионах: в Восточно-Казахстанской, ЗападноКазахстанской и Южно-Казахстанской областях.

Тұрғындар тарапынан ең сұранысқа ие қызметтерді
атап айтар болсақ, олар: жеке зейнетақы шотын
(ЖЗШ) ашу жөнінде жаңа редакциядағы өтінішті
беру, деректемелерді өзгерту/толықтыру жөнінде
өтініш қабылдау және ЖЗШ-дан үзінді-көшірме
беру қызметтері. Бұл операцияларды электрондық
цифрлық қолтаңба немесе Жеке кабинет
қолжетімді болған жағдайда (соңғысы бойынша
– деректемелерді өзгертуді қоспағанда) Қордың
www.enpf.kz сайты арқылы жүзеге асыруға болады.

Популярными услугами, оказанными выездной
группой, являются выдача заявлений об открытии
индивидуального пенсионного счета (ИПС) в новой
редакции, выписок с ИПС и принятие заявления
об изменении/дополнении реквизитов. Отметим,
что эти операции можно провести онлайн на сайте
Единого накопительного пенсионного фонда
www.enpf.kz при наличии электронной цифровой
подписи или доступа в Личный кабинет (последнее
- за исключением смены реквизитов).

БЖЗҚ 2017 жылдан бастап күні бүгінге дейін
электрондық қызметтерді дамытып келеді. Ал бұл зейнетақы қызметтерін көрсету аумағын кеңейтуге
мүмкіндік береді. 2017 жылы электрондық
форматта орындалған операциялар үлесі жүзеге
асырылған барлық операциялардың 45% -нан
52%-на дейін өсті.

ЕНПФ, начиная с 2017 года и по сей день,
развивает и расширяет линейку электронных
услуг, что дополнительно увеличивает географию
оказания пенсионных услуг. Так, доля операций
через электронные каналы связи от общего
объема операций за 2017 год выросла с 45% до
52%.

Бұдан
басқа,
зейнетақы
қызметтерінің
қолжетімділігін арттыру мақсатында “БЖЗҚ” АҚ
пен “Қазпошта” АҚ арасында ынтымақтастық
және Шаралар жоспары туралы Меморандумға
қол қойылды. Соған сәйкес зейнетақы қызметтерін
Қазақстанның ұлттық пошта желісі операторының
филиалдық желісі арқылы көрсету жоспарлануда.

Кроме того, для расширения доступности услуг АО
“ЕНПФ” подписал Меморандум о сотрудничестве
и План мероприятий с АО “Казпочта”, согласно
которому планируется предоставлять пенсионные
услуги через самую масштабную в стране
филиальную
сеть
оператора
казахстанской
национальной почтовой сети.

Бұл Қорға бүкіл Қазақстан аумағын, оның ішінде
аудандық және ауылдық жерлерді зейнетақы
қызметтерімен қамтуға мүмкіндік береді.

Все это позволит ЕНПФ охватить пенсионными
услугами всю территорию Казахстана, в том числе и
на уровне районной и сельской местности.

Елнур Шалкибаев
8

PRO ЕНПФ

Бір салымшының оқиғасы

Жить можно хорошо!
История одного вкладчика

“Мен мүмкін енді ғана өмір сүре бастаған
шығармын – зейнетке шығамын”. Пошташы
Печкин (“Простоквашинодағы үшеу”).

Зейнетақыға қалай қуануға болады?
Как можно радоваться пенсии?

“Я, может, только жить начинаю - на
пенсию перехожу” - почтальон Печкин
(“Трое из Простоквашино”)

Ол оны жоспарлаған болса керек.
Енді жақсы зейнетақы алатын болады.

Сен де калькулятордың көмегімен
жоспарлауыңа болады.

Видимо, он ее запланировал и будет
получать хорошую пенсию.

Ты тоже можешь начать планировать
с помощью кальулятора.

БЖЗҚ сайтында орналасқан зейнетақы калькуляторы қазірден бастап болашақ зейнетақының
болжалды мөлшерін есептеуге мүмкіндік береді
және аз мөлшерде болса да тұрақты түрде аударылға
нерікті жарналардың өзі зейнетақы жинақтарын
молайтуға мүмкіндік беретіндігін көрнекі түрде
көрсетеді.

Пенсионный калькулятор, размещенный на сайте
ЕНПФ, уже сейчас позволяет просчитать предполагаемый размер будущей пенсии и наглядно
показывает, что даже минимальные добровольные
взносы, производимые на регулярной основе,
позволяют ощутимо увеличить свои пенсионные
накопления.
Елнур Шалкибаев
PRO ЕНПФ
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ЛАЙЫҚТЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ
АЛУ ҚАҒИДАСЫ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ

Адам өмірі қашанда қызықты оқиғаларға
толы.Сонымен қатар атқарылатын
жұмыстар да, міндеттемелер де көп.
Сәйкесінше барлығына үлгеру үшін,
нәтиже көңілдегідей болуы үшін жоспар
құрамыз. Болашақ зейнетақыны да солай
жоспарлау керек. Бұл үшін елімізде барлық
жағдай жасалған.

Все мы что-нибудь планируем: планируем
рабочий день, вечер, поход в кино, отпуск,
покупку техники и т.д. Планы строить
нужно хотя бы для того, чтобы все
получилось так, как мы того желаем.
Точно также можно и нужно планировать
будущую пенсию, тем более, что для этого
созданы все условия.

АҚПАРАТ
БАР

ЕСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ

Құрметті демалысқа шығуды жоспарлау үшін
алдымен отандық зейнетақы жүйесі туралы жанжақты мағлұмат алу керек.БЖЗҚ, жинақтаушы
зейнетақы жүйесінің қаржылық және ақпараттық
легінің бірыңғай операторы ретінде әр түрлі
байланыс арналары арқылы салымшыларға соңғы,
тиянақты ақпаратты жеткізуге тырысады.

Планирование выхода на заслуженный отдых предполагает наличие полного представления о пенсионной системе страны и о том, какой она будет. ЕНПФ,
как единый оператор финансовых и информационных потоков накопительной пенсионной системы,
старается донести актуальную и точную информацию
до вкладчиков, используя при этом различные каналы.

Мысалы, ресми сайтты алып қарайық. 2017 жылы
оны қарап шығу саны 20,9 млн бірліктен асқан
болса, бес әлеуметтік желідегі1 парақшалар мен
топтарға жазылған адамдар саны 30 мыңнан
асты. Одан басқа, YouTube бейнехостингі мен
Telegram мессенджерінде Қордың өз арналары бар.
Сондай-ақ, салымшыларға ыңғайлы болуы үшін
telegram-бот бағдарламасы іске қосылған. Бұдан
өзге БЖЗҚ бұқаралық ақпарат құралдарымен
тығыз қарым-қатынас жасауда. 2017 жылы Қор
бастамасымен республикалық және өңірлік БАҚта 15 мың материал жарық көрді.

Например, официальный сайт, количество просмотров которого за 2017 год составило свыше 20,9
млн, официальные странички и группы в пяти
социальных сетях1 с общим числом подписчиков,
превышающим 30 тыс. человек. Помимо прочего,
у Фонда есть каналы на видеохостинге YouTube и в
Telegram, а также для удобства вкладчиков
запущен telegram-бот. Также ЕНПФ активно
взаимодействует со средствами массовой информации. Так, в 2017 году в республиканских и
региональных СМИ по инициативе Фонда вышло
15 тыс. публикаций.

Қор қызметкерлері 2017 жылы кәсіпорындар
мен ұйымдарда 18 мыңнан астам көшпелі
таныстырылымдық шара өткізіп, оған жарты
миллионнан астам адам қатысты. Сонымен қатар
2017 жылы Астана мен Алматы қалалары және
барлық облыс әкімдіктерімен ынтымақтастық
туралы Меморандумға қол қойылды. Бұл атқарушы
биліктің қолдауымен өңірлерде ақпарат берутүсіндіру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
Одан басқа, Қор салымшылар мен зейнетақы
төлемдерін алушыларға қашықтықтан кеңес беру
арналарын дамытып жатыр. 2017 жылы осы арналар
бойынша 405 мыңнан астам өтініш қаралды.

Сотрудники Фонда в 2017 году провели свыше
18 тыс. выездных презентаций на предприятиях и
в организациях, на которых присутствовали более
полумиллиона казахстанцев. Также в 2017 году с
акиматами областей и городов Астана и Алматы
подписаны меморандумы о сотрудничестве и
взаимодействии, что позволяет ЕНПФ вести информационно-разъяснительную работу в регионах при
поддержке исполнительной власти. Кроме того,
Фонд активно развивает каналы дистанционного
консультирования вкладчиков и получателей пенсионных выплат. В 2017 году по дистанционным
каналам отработано свыше 405 тыс. обращений.

Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter,
Одноклассники.

1

1

10

PRO ЕНПФ

Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter,
Одноклассники.
PRO ЕНПФ

11

Қазақстан
Республикасының
зейнетақымен
қамсыздандыру жүйесі, мемлекеттік бюджеттен
төленетін базалық және ортақ зейнетақы туралы
толыққанды мағлұмат алу үшін “Азаматтарға
арналған үкімет” Мемлекеттік корпорациясынан
ақыл-кеңес алу өте маңызды.

Для
получения
полного
представления
о
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан,
о начислении базовой и солидарной пенсии,
выплачиваемых из государственного бюджета,
важно проконсультироваться в Государственной
корпорации “Правительство для граждан”.

ЖОСПАР БАР

ЕСТЬ ПЛАН

Зейнетақы жүйесін зерделеп болған соң, “Зейнет
жасында өзіңді қаржы жағынан қалай жеткілікті
қамтамасыз етуге болады?” деген сұраққа
жауап бере отырып, құрметті демалыста алатын
зейнетақыны жоспарлауды ойластырған жөн.
Бұл ретте қор жинауды неғұрлым ерте бастасаң,
соғұрлым тиімді. Алайда жастық шақта екінің бірі
ол туралы ойлай бермейді. Ал Еуропа елдерінде
жағдай басқаша: мұнда әрбір азамат алғашқы
жұмыс күнінен бастап болашақ зейнетақысын
жоспарлауға кіріседі. Нәтижесі айтпаса да
түсінікті - зейнет жасындағы шетелдік туристер
жүздері қуанышқа толып, ел аралап жүреді.

После изучения пенсионной системы первое, что
требуется, ответить на вопрос, как обеспечить себе
финансовое благополучие на пенсии и задуматься
над планированием дохода после завершения
трудовой части жизни. При этом чем раньше будет
положено начало, тем лучше для будущего. Однако
мало кто из казахстанцев об этом задумывается,
находясь в полном рассвете сил. В европейских странах ситуация противоположная: каждый европеец
с первого же рабочего дня постоянно занимается
вопросами пенсионного планирования жизни, и
результат налицо – счастливые иностранные туристы пенсионного возраста, путешествующие по миру!

Еңбек жолын аяқтағаннан кейінгі өмір сүру
салтының
қалай
болатындығы
зейнетақы
стратегиясын жоспарлауға тікелей әсер етеді.
Біреулер зейнет жасына толған соң, қаладан
ауылға – табиғат аясына көшеді. Басқалар өмірін
немерелерін тәрбиелеуге арнайды. Енді біреулер
көңілі қалаған іспен айналысады. Демек қанша
ақша керектігі өмір сүру салтына байланысты.

При планировании пенсионной стратегии не
последнюю роль играет и образ жизни после
окончания трудовой деятельности. Кто-то, достигнув
пенсионного возраста, переезжает за город, поближе
к природе, кто-то концентрируется на воспитании
внуков, а кто-то занимается любимым хобби. От
этого напрямую будет зависеть, сколько денег
потребуется.

Зейнетақыны
жоспарлауда
“БЖЗҚ”
АҚ
сайтының “Жеке кабинетіндегі” зейнетақы
калькуляторын пайдалануға болады. Ақпарат
алу тәсілі ретінде интернет байланысын
таңдағандар немесе электрондық цифрлық
қолтаңбасы бар салымшылар калькуляторға
жеке деректерін енгізбейді. Туған күнге, еңбек
өтіліне және жинақтар сомасына қатысты
нысандар автоматты түрде толтырылады. Тек
есептеу түймесін бассаңыз болғаны. Калькулятор
болашақ зейнетақыны өзі есептейді және
жарналар тұрақты аударылатын болса немесе
ерікті жарналар есебінен қосымша аударымдар
болған жағдайда төлемдердің
қаншалықты
өсетіндігін көрсетіп береді.

Помочь с планированием может пенсионный
калькулятор на сайте АО “ЕНПФ”, который с
недавних пор еще и интегрирован в Личный
кабинет. Так, вкладчики, выбравшие интернет
как способ информирования или имеющие
ЭЦП, больше не заполняют персональные поля в
калькуляторе о дате рождения, сумме накоплений
и стаже участия в накопительной пенсионной
системе. Калькулятор сам спрогнозирует размер
будущей пенсии, исходя из персональных данных о
накоплениях, а также наглядно продемонстрирует,
как увеличится размер выплат из-за увеличения
регулярности взносов или дополнительных
отчислений в виде добровольных пенсионных
взносов.

Зейнетақы төлемдерінің
жеткілікті болуы
зейнетақы жарналарының
тұрақты аударылуына
тікелей байланысты

Регулярность
пенсионных взносов
является одним из
условий достаточности
пенсионных выплат

КӨМЕКШІ
БАР

ЕСТЬ
ПОМОЩНИК

БЖЗҚ зейнетақыны жоспарлау үшін тиісті
ақпараттар мен құралдарды ұсынып қана
қоймайды. Қор ағымдағы жылдың сәуірінен
бері салымшыларға осы мәселе бойынша ақылкеңес беріп келеді. Алғашқы айда жеке кеңес беру
бойынша 27 260 адамға қызмет көрсетілді. Жыл
соңына дейін кеңес беру қызметінің үлесін Қор
қызметкерлері көрсететін қызметтердің жалпы
көлемінің 5 пайызына жеткізу жоспарланған.

ЕНПФ не просто предоставляет информацию и
инструменты для планирования пенсии, а еще с
апреля текущего года персонально консультирует
вкладчиков по этому вопросу. За первый месяц
персональных консультаций было обслужено
27 260 человек. До конца текущего года
планируется долю этих консультаций увеличить
до 5% от общего объема услуг, предоставляемых
сотрудниками Фонда.

Дербес кеңесшілер зейнетақыны жоспарлау
бойынша жалпы кеңестер және ұсыныстар береді,
сондай-ақ, зейнетақы калькуляторын пайдалануды
үйретеді. Одан басқа, зейнетақы жарналарының
толық және уақытылы аударылуын жұмыс
берушіден алынған мәліметті жеке зейнетақы
шотындағы
ақпаратпен
салыстыру
арқылы
тұрақты қадағалап отыру керектігін ескертеді. Қор
қызметкерлері салымшыларға қиын жағдайлардан
шығу жолдарын, мысалы, жұмыс беруші зейнетақы
жарналарын аударудан бас тартса немесе жұмыссыз
қалса не істеуге болатындығын түсіндіреді.
Соңғы жағдайда салымшыларға жұмыспен қамту
бағдарламалары бойынша кеңес беріледі. Бұл
бағдарламалардың мазмұнымен Қор сайтының
“Қызметтер” - “Жұмыссыздарға” бөлімінде танысып
шығуға болады.

Персональные
консультанты
дают
общие
советы и рекомендации по планированию
пенсии,
учат
пользоваться
пенсионным
калькулятором. Кроме того, заостряют внимание
вкладчиков на важности постоянного контроля
своевременности и полноты перечислений
работодателем пенсионных взносов путем сверки
полученных от него сведений с информацией
на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ.
Сотрудники ЕНПФ объясняют, как найти выход
из сложных жизненных ситуаций, например,
когда работодатель отказывается делать взносы
на пенсионный счет или остались без работы,
а делать взносы нужно. В последнем случае
вкладчику даются рекомендации по программам
занятости, с которыми можно ознакомиться на
сайте Фонда в разделе “Услуги” - “Безработным”.

Елнур Шалкибаев
12

PRO ЕНПФ

PRO ЕНПФ

13

БАСТЫ НАЗАРДА ҚАУІПСІЗДІК
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Салымшылар туралы мәліметтердің,
олардың деректемелерін қорғау
қажеттілігі уақыт өте арта түсуде.
Құпиялықты сақтау талабының
өсуі нормативтік-құқықтық базаның
жетілуімен, хакерлік шабуылдардың,
адами факторлардың, ұйымдасқан
қылмыс тарапынан төнген қауіптердің
ұлғаюымен байланысты. “PRO ЕНПФ”
журналының редакциясы киберқауіптер
мен Қор жүйесін қорғау мәселелері туралы
“БЖЗҚ” АҚ Басқарма төрайымының
орынбасары Бауыржан Мұхамеджановпен
сұхбаттасқан еді.

Необходимость в защите данных
вкладчиков растет вместе
с повышением требований
к конфиденциальности и
расширением нормативно-правовой
базы в сочетании с ростом угрозы
со стороны хакеров, человеческого
фактора и организованной
преступности. Редакция “PRO
ЕНПФ” побеседовала о киберугрозах
и защите системы Фонда
с заместителем Председателя
Правления АО “ЕНПФ”
Бауржаном Мухамеджановым.

Бауыржан Қайрошұлы, соңғы кезде
мекемелер мен ұйымдардың сайттарына
кибершабуыл жасау оқиғалары күрт өсіп,
жылына 3-4 мыңға жетіп отыр.
Мұның себебі неде?

Бауржан Кайрушевич, в последнее время
количество кибератак, совершаемых на сайты
организаций, резко возросло и продолжает
увеличиваться на 3-4 тысячи случаев ежегодно.
На Ваш взгляд, с чем это связано?

Заманауи
технологиялардың
дамуымен
киберқылмыстардың өсуі заңды құбылыс.
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Развитие новых технологий влечет за собой
рост киберпреступлений, это естественно.

Әлеуметтік желілер арқылы құпия және
жеке мәліметтерге қолжетімділіктің артуы,
нарықтағы экономикалық бәсекенің өсуі,
халықтың экономикалық әл-ауқаты, компьютерлік сауаттылықтың артуы – тұтастай
алғанда
киберқауіптің
төнуіне негізгі
себептер болып табылады.

Расширение доступа к конфиденциальным
и персональным данным через Интернет
посредством тех же социальных сетей, растущая
экономическая конкуренция на рынке, уровень
экономического благосостояния населения, а
также рост уровня компьютерной грамотности
- в целом это основные, как я вижу, причины
наблюдаемых сегодня событий и тенденций.

Кибершабуылдар тек қана қаражат емес, ақпарат ұрлауға бағытталған. Бұл термин жеке
мәліметтер, интелектуалдық меншік, төлем
және несие карталары туралы мәліметтерді,
сан алуан қаржылық ақпараттарды, компаниялардың коммерциялық құпияларын, түрлі
мінездемелерді, яғни табыс әкелуі мүмкін
барлық нысандарды қамтиды.

Целями кибератак, помимо собственно денег,
всегда также являлась информация. Под этим
термином понимаются персональные данные,
интеллектуальная
собственность,
данные
платежных и кредитных карт, различная
финансовая информация, коммерческая тайна
компании, различные спецификации и так
далее, все, что может принести деньги.
PRO ЕНПФ

15

Интернет-банкингтерге қарсы
шабуылдардың себебі түсінікті. Оларда
қаражат сақталады. Ал БЖЗҚ жүйелеріне
шабуыл болды ма? Жүйелік шабуылдар
неше рет жасалды, оларға тойтарыс
берудің сәті түсті ме?
Әдетте киберқорғанысқа мүдделі ірі компаниялардың ақпараттық жүйелері эшелирлі
қорғанысқа негізделген. БЖЗҚ да осы
тәсілге жүгінуде. Қордың ақпараттық жүйесі
арқылы қаражат ұрлау мүмкін емес, бірақ
онда
салымшылардың
(алушылардың)
жеке мәліметтері сақталады. Ал бұл құпия
мәліметтер. Қорғаныс жүйесінің құралдары
мен механизмдерін белгілі себептермен ашық
айта алмаймын, бірақ негізгілеріне тоқталып
өтейін. БЖЗҚ-ның көп деңгейлі кешенді
қорғаныс жүйесі Қор қызметін қорғаудың
үш сатылы жүйесіне негізделген. Олар – ішкі
бақылау субъектілерінің өкілеттіктерін бөлу,
жауапкершілігін белгілеу, ішкі бақылау
жүйесінің мониторингі, т.б.. Бұл заманауи
кибершабуылдарға
тойтарыс
жасауға
мүмкіндік береді.

Все компании, организации, заинтересованные
в
киберзащите,
стараются
выстраивать
эшелированную защиту систем. ЕНПФ - не
исключение. При этом важно понимать,
что получить доступ к деньгам невозможно,
только к персональным данным вкладчиков
(получателей). Но они относятся к конфиденциальной информации. Инструменты,
механизмы и линии защиты называть по
понятным причинам не буду, остановлюсь
на основных. Многоуровневая комплексная
система защиты ЕНПФ основывается на
трехуровневой системе защиты деятельности
Фонда, разделении полномочий, определении
ответственности субъектов внутреннего контроля и мониторинга системы внутреннего
контроля и так далее. Это позволяет противостоять современным кибератакам.

2017 жылы Қор жүйелері желілік шабуылдардың 95 түрі немесе 884 437 оқиғасына тойтарыс
берді, вирустардың 208 түрі анықталып, жойылды. Айта кетерлігі, кибершабуылдардан БЖЗҚ
қауіпсіздік жүйесінің зардап шегуіне немесе
салымшылар мен алушылардың жеке мәліметтері
базасының бұзылуына жол берілген жоқ.

За 2017 год системами Фонда было отражено
95 типов сетевых атак или 884 437 случаев атак,
выявлено и удалено 208 видов вирусов. При этом
кибератаки не повлекли за собой нарушение
систем безопасности ЕНПФ или утечки персональных данных вкладчиков (получателей).

Сонымен қатар әрбір жаңа шабуыл сайын
қаскүнемдердің айла-әдістері де өзгеріп
отырады, сондықтан ақпараттық қауіпсіздік
жүйесі де жетіле түсуі керек, оның жылдамдығы
қолданыстағы технологиялар мен цифрлық
қосылу жылдамдығынан кем болмауы тиіс.

Біздің білуімізше, мақсатты
шабуылдарды тойтару оңай шаруа емес.
БЖЗҚ бұл міндетті ойдағыдай атқарып
отырғаны қуантады. Ал шабуылдардан
кейін қандай жұмыстар жүргізіледі? Қор
оларды сараптайды ма?
Кез-келген ірі компания жүйені қорғау
үшін белгілі бір стратегияны негізге алып,
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Понятно, что чаще атакуют
интернет-банкинги – там
хранятся деньги. А атаковали ли
системы ЕНПФ, сколько было
сетевых атак и, сколько из них
успешно были отражены?

PRO ЕНПФ

Также необходимо понимать, что с каждой
новой атакой методы злоумышленников видоизменяются, следовательно, система информационной безопасности тоже должна совершенствоваться, должна функционировать на
скоростях, не уступающих скоростям цифровых
подключений и применяемым технологиям.

Насколько мы знаем, отразить атаки,
особенно целенаправленные, достаточно
сложно, но радостно слышать, что
ЕНПФ с этой задачей справляется. А что
происходит после атак? Анализирует ли
их Фонд?
Защита систем для любой серьезной компании –
это целый комплекс мероприятий по противо-

түрлі тәуекелдерге қарсы тұруға бағытталған
кешенді жұмыстарды жүргізуі керек. Әрине,
арнайы мамандар шабуылға дейін, шабуыл
кезінде, шабуылдан соң белгілі бір шараларды
жүзеге асырады. Сараптама шабуыл жасалуы
мүмкін нысандарды, тәуекелді аумақтарды
анықтап, кибершабуылдарға жол бермеу үшін
оларды алдын-ала нығайтуға мүмкіндік береді.
Әрбір шабуылдың кездейсоқ жасалмайтыны,
олардың алдын-ала жан-жақты дайындалатыны түсінікті. Осыны басшылыққа
ала отырып, БЖЗҚ қауіпті жағдайлардағы
іс-әрекеттер жоспарын жасады:
зиянкес
кодтың немесе бағдарламаның ену арнасын,
вирус кірген машинаны оқшаулау, бүлінген
инфрақұрылымды қалпына келтіру тәсілдері
тәрізді шаралар ретке келтірілді.

Бауыржан Қайрошұлы, БЖЗҚ-ның
ақпараттық қауіпсіздік деңгейін қалай
бағалайсыз?

действию тем или иным рискам, основанный
на реализации определенной стратегии.
Разумеется, существуют мероприятия, когда
уполномоченными специалистами проводится
работа, так скажем, “до атак, во время и после”.
Анализ помогает выявить потенциальные точки
атак, рисковые зоны, которые мы стараемся
укрепить заблаговременно, превентивно, до
появления новых киберугроз.
Понимая, что любая атака – это не спонтанное, а
тщательно подготовленное мероприятие, ЕНПФ
разработал план действий при возникновении
угрозы: отлажена процедура перекрытия тех
или иных каналов поступления вредоносного
кода или программы, локализации зараженных
машин, оперативного восстановления поврежденной инфраструктуры и так далее.

Бауржан Кайрушевич, как в целом
Вы оцениваете уровень развития
информационной безопасности ЕНПФ?

Қауіпсіздік мәселесіне қатысты субъективті
баға беруден аулақпын, сондықтан объективті
болуға тырысайын. Біз 2017 жылдың аяғында
Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің ресертификациялық аудитінен өттік.
Сертификаттау БЖЗҚ-ның ақпараттың құпиялығын, толыққандылығын, қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерінің жоғары
сапасының дәлелі болып табылады. Сондай-ақ,
Қор биыл ҚР “Ақпараттандыру туралы” Заңында
бекітілген Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік
жөніндегі мемлекеттік аттестациядан сәтті өткенін
де атап өткім келеді.

В вопросе безопасности стараюсь избегать
субъективной оценки, поэтому мы ее давать
не можем. Постараемся быть объективными.
В конце 2017 года Фонд успешно прошел
ресертификационный аудит Системы Управления
информационной безопасности. Сертификация
служит подтверждением высокого качества предоставляемых услуг по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информации ЕНПФ. Также отмечу, что Фонд в этом
году успешно прошел государственную аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности Республики Казахстан согласно Закону РК “Об информатизации” .

Сонымен бірге Қор ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымдар мен электрондық
ақпараттық ресурстарға қарсы киберқатерлерге
мониторинг жасау, анықтау жөніндегі құзырлы
мемлекеттік органдармен өзара ықпалдастықта
жұмыс істейді. Қор қауіпсіздік жүйесін
бақылау және сыртқы бағалау мәселелеріне де
ерекше мән береді.

Наряду с этим Фонд взаимодействует с соответствующими
государственными
органами
по мониторингу, выявлению и пресечению
киберугроз в отношении информационнокоммуникационной инфраструктуры и электронных информационных ресурсов. Фонд уделяет
большое внимание процедурам контроля и
внешней оценки систем защиты.

Қордағы мәліметтер қалай
сақталады?
Салымшылардың жеке мәліметтері мен
салымдары туралы ақпараттың сақталуын

Расскажите подробнее, как хранятся
данные в Фонде?
Для Фонда самая важная и приоритетная
задача – это обеспечение сохранности и
PRO ЕНПФ
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қамтамасыз ету – Қор үшін ең маңызды
және басым міндеттердің бірі. Халықаралық
стандарт бойынша компанияның базасындағы
мәліметтер шифрланған күйде сақталуы тиіс.
Айта кетерлігі, БЖЗҚ мәліметтер базасын
шифрлауды Қазақстанда ең
алғаш қолға
алғандардың қатарында. Басқаша айтқанда,
қаскүнемдер мәліметтер базасын бұзып
кіргеннің өзінде
ешқандай мәлімет ала
алмайды.

защиты сведений о накоплениях вкладчиков
и их персональных данных. Мировой стандарт
хранения данных в базе компаний заключается
в том, что они находятся в зашифрованном
виде. К слову, ЕНПФ одним из первых в
Казахстане реализовал проект по шифрации
базы данных. Иными словами, даже если
злоумышленник, пройдя эшелонированную
защиту, получит доступ к базе данных, то
ничего с этими данными сделать не сможет.

Басымшылығы бар қолданушылардың (ITмамандарының –ред. түсініктемесі) мәліметтеріне
заңсыз
енуге
бақылау
жасау,
“инсайдерлердің”, былай айтқанда, қатардағы
қолданушылардың әрекеттерін бақылау да
ақпараттық қауіпсіздіктің басым бағыттары
болып табылады. Сонымен қатар ақпараттық
технологиялар мен ақпараттық қауіпсіздікке
қатысты тағы бірқатар ұйымдастырушылық
және
техникалық
шараларды
жүзеге
асыру арқылы біз Қор салымшыларының
мәліметтерін қорғауда жоғары деңгейге қол
жеткіздік деп айтуға толық негіз бар.

Хочу отметить такие важные направления
информационной безопасности, как контроль
над
нерегламентированным
доступом
к
данным привилегированных пользователей
(“айтишников” – прим. редакции), так и мониторинг действий так называемых “инсайдеров”,
то есть обычных пользователей. И еще ряд
организационных и технических мероприятий,
связанных с информационными технологиями
и информационной безопасностью, комплексная
реализация которых позволяет говорить о
достаточно высокой степени защиты данных
вкладчиков Фонда.

Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету бағытында Қордың
тағы қандай жоспарлары бар?
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Какие задачи ставит перед собой Фонд для
дальнейшего обеспечения безопасности
своих информационных систем?

2018 жылы біздің Ақпараттық қауіпсіздік және
ақпараттық технологиялар қызметі салымшылар
туралы ақпарат жинақталған мәліметтерді
криптографиялық қорғау әдістері мен механизмдерін одан әрі дамытуға бағытталған
ауқымды шараларды көздеп отыр. Соның ішінде
Қордың корпоративтік жүйесінің желілері шифрлаудан өткізілмек. Бұған қоса, БЖЗҚ-ның
ақпараттық жүйелеріндегі құпия мәліметтердің
сыртқа шығуына жол бермеу технологияларын
жетілдіріп, бұл жүйелерге кірген салымшыларды
да, Қор қызметкерлерін де аутентификациялау,
яғни көрсеткен мәліметтерінің растығын анықтау, механизмдерін күшейту жоспарда бар.
Киберқорғанысты күшейту үшін Ақпараттық
қауіпсіздікті басқару жөніндегі операциялық
орталықты іске қосу да қолға алынбақ.

В текущем году службам информационной
безопасности и информационных технологий предстоит масштабная работа по дальнейшему развитию средств и механизмов
криптографической
защиты
данных,
содержащих информацию о вкладчиках,
в том числе и средства шифрования
каналов
корпоративной
сети
Фонда.
Также планируется развивать технологию
предотвращения утечек конфиденциальных
данных из информационных систем ЕНПФ
и усилить механизмы аутентификации
при работе с ними как вкладчиками, так и
работниками Фонда. Еще одной мерой по
усилению киберзащиты будет построение
Операционного центра по управлению
информационной безопасностью.

Бұған қосымша Қордың негізгі ақпараттық
жүйесін заңнамалық түзетулер мен жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қойылатын
талаптардың өзгеруіне сай жетілдіруді, ITIL

Кроме того, в планах ЕНПФ усовершенствовать
основную информационную систему Фонда с
учетом изменений законодательства и изменений
требований в накопительной пенсионной
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(“Information Technology Infrastructure Library”
- редакция түсініктемесі) басқару әдістемесіне
сай сервиске бағытталған IT жүйесін қалыптастыруды жоспарлап отыр. Қордың үздіксіз
жұмыс істеуін, оның қызметінің қайта іске
қосылуын қамтамасыз ету үшін бүкіл ІТинфрақұрылымын жаңғыртып, БЖЗҚ-ның іс
әрекет жоспарын төтенше немесе дағдарысты
жағдайларға дайындығын тексеретін тестілеуден өткізбекпіз.

Оқырмандарымызға олардың Интернет
кеңістігіндегі жеке ақпараттық
қауіпсіздігін арттыру үшін қандай кеңес
берер едіңіз?

системе, построить сервис-ориентированные
IT Фонда на основе методологии управления
ITIL (“Information Technology Infrastructure Library” - прим. редакции). Вместе с тем,
планируем провести модернизацию всей ITинфраструктуры, разработать и протестировать
План действий ЕНПФ на случай возникновения
чрезвычайной или кризисной ситуации для
обеспечения непрерывности и восстановления
деятельности Фонда.

Чтобы Вы посоветовали
читателям для повышения
их персональной информационной
безопасности в Сети?

Бұл кеңестер бүгінде көпшілікке аян. Дегенмен,
тағы бір еске салып өтейін. Біріншіден,
өздеріңіздің үйдегі жеке компьютерлеріңіз бен
планшет, смартфондарыңызды қорғау үшін тек
лицензияланған бағдарламалар мен сенімді
антивирустарды қолданыңыз. Бұл қарапайым
қорғаныс әдісінсіз вирус жұқтыру қауіпі
жоғары. Сонымен бірге жүйелі түрде тексеріс
жасап, оны уақытылы жаңартып тұруды да
ұмытпау керек.

Это достаточно стандартные советы и рекомендации, которые, по-моему, сегодня известны
всем, но еще раз повторюсь. Во-первых, нужно
защищать свой домашний компьютер, планшет
или смартфон лицензированным программным обеспечением и надежным антивирусом.
Без этих простых средств борьбы с вредоносными программами вероятность подхватить вирус
высока. И периодически запускать проверки и
устанавливать обновления.

Екіншіден, интернет-дүкендерге, интернетбанкингтерге шифр қолданып кіру керек.
Шифр арқылы қосылу үшін “HTTP”орнына
“HTTPS” адресін қолдану керек. HTTP
арқылы берілетін хаттамалар қорғалмаған,
ал HTTPS мен SSL ақпаратты шифрлау
арқылы оның құпиялығын қамтамасыз
етеді.

Во-вторых, лучше использовать зашифрованные подключения при посещении интернетмагазинов, интернет-банкинга. Адрес зашифрованных подключений начинается с “HTTPS”
вместо “HTTP”. Передаваемые по протоколу
HTTP данные не защищены, HTTPS и
SSL
обеспечивает
конфиденциальность
информации путем ее шифрования.

Сонымен бірге, бағдарлама, фильмдерді, басқа да
дүниелерді жүктеген кезде сенімді дереккөздерді
қолдану керек. Мысалы, қосымшаларды орнату
үшін Google Play немесе App Store сынды
ресми дереккөздерді қолданған дұрыс. Wi-Fi
қоғамдық жүйесіне гаджеттерді қоспаған абзал.
Алайда мұндай мұқтаждық туындаған жағдайда,
Wi-Fi-дың тегін көздері арқылы ешқашан да
қаржылық транзакция жүргізуге немесе құпия
мәліметтер жолдауға болмайды.

Также рекомендуется использовать только
надежные источники загрузки программ,
фильмов и так далее. Например, приложения
лучше
устанавливать
из
официальных
магазинов Google Play или App Store. Не следует
подключать гаджеты к общественной сети
Wi-Fi, но если такая необходимость есть, через
бесплатные точки доступа Wi-Fi ни в коем случае
не стоит проводить финансовые транзакции или
передавать конфиденциальную информацию.

Логин мен құпиясөзді, өзіңіздің карточкаңыз
немесе басқа да есепшоттарыңыз туралы мәліметтерді ешқашан үшінші тараптарға беруге болмайды. Сондай-ақ, жеке деректемелеріңізді әлеуметтік желілерде жариялаудан аулақ болған жөн.

Не следует сообщать логины и пароли,
данные своих карточных либо иных
счетов третьим лицам. А также отказаться
от публикаций персональных данных в
социальных сетях.

Аудармашы: Сержанова Бибихадиша

Беседовал Елнур Шалкибаев
PRO ЕНПФ
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ӨТІНІШІМ
ОРЫНДАЛСЫН
ДЕСЕҢІЗ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ВОЗВРАТА

Қазақстан Республикасының шегінен тысқары
жерлерге тұрақты тұруға кететін қазақстандықтар
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы
зейнетақы жинақтарын алу құқығын немесе
мүмкіндігін ешқашанда жоғалтпайды. Алайда
жинақтарды алу үшін алдымен заңда белгіленген
тәртіппен шетелге тұрақты тұруға кетуді ресімдеп,
кейін ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес
барлық керекті құжаттарды Қорға ұсыну қажет.

Казахстанцам, переезжающим на постоянное место
жительства за пределы Республики Казахстан, стоит
помнить о том, что они ни в коей мере не теряют
права или возможности получить пенсионные
накопления из ЕНПФ. Однако для получения
накоплений требуется оформить выезд на ПМЖ
в установленном законом порядке и предоставить в
Фонд полный пакет необходимых документов, соответствующий требованиям законодательства РК.

Құжаттар қайтарылсын, өтінішті орындауға болмайды
Возвратить, нельзя исполнить
2017 жылы БЖЗҚ-да алушылардан шетелге тұрақты
тұруға кетулеріне байланысты зейнетақы төлемдерін
тағайындау жөнінде 22 653 өтініш қабылданды.
Алушылар алыс және жақын 43 елге қоныс аударған.
Бұл ретте Қор 1 414 алушының (өтініш бергендердің

В 2017 году в ЕНПФ было принято 22 653 заявления о назначении пенсионных выплат в связи
с выездом на ПМЖ от получателей, которые
эмигрировали в 43 страны ближнего и дальнего
зарубежья. При этом 1 414 получателям (или 6,24%

6,24%) өтінішін орындаудан бас тартты және бас
тарту себебін көрсете отырып, алушыларға хабарлама
жолдады.

обратившимся) ЕНПФ отказал в исполнении заявления, о чем получателям Фонд направил соответствующие уведомления с указанием причины отказа.

Алушылардың шетелдік паспорттың расталған
көшірмесінің орнына нотариат куәландырған үзіндікөшірмесін ұсынуы, “Жеке тұлғалар” Мемлекеттік
дерекқорында Қазақстаннан тысқары жерлерге
тұрақты тұруға кету туралы мәліметтің жоқтығы,
шетелдік паспорттың орнына шетелдік азаматтың
ішкі паспортын ұсынуы – жақын шетелдерге1 қоныс
аударған алушылардың өтініштерін орындамаудың
негізгі себептері болып табылады.

Основными причинами неисполнения заявлений
получателей, эмигрировавших в страны ближнего
зарубежья1, стали предоставление ими нотариально
засвидетельствованной выписки из паспорта вместо
заверенной копии, отсутствие в Государственной
базе данных “Физические лица” (ГБД ФЛ) сведений
о выезде за пределы РК на постоянное место
жительства, представление внутреннего паспорта
иностранного гражданина вместо заграничного,
как того требует законодательство.

Ал алыс шетелдерге2 қоныс аударған азаматтардың
өтініштері көбінесе алушының жеке басын
куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған
1
2
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Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан
Германия, Канада, АҚШ, Польша, Израиль және басқалар.

Заявления получателей, эмигрировавших в страны
дальнего зарубежья2, чаще всего были не исполнены
1
2

Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
Германия, Канада, США, Польша, Израиль и др.
PRO ЕНПФ
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және заңдастырылған (апостильденген) көшірмесінің және шет мемлекеттің аумағында берілген
(тегін, атын, әкесінің атын ауыстыру туралы
анықтама, неке қию немесе неке бұзу туралы
куәлік) құжаттардың, сондай-ақ, “Жеке тұлғалар”
Мемлекеттік дерекқорында шетелге тұрақты
тұруға кету туралы мәліметтің жоқтығы себебінен
орындалмайды.

из-за отсутствия нотариально засвидетельствованной и легализованной (апостилированной) копии
документа, удостоверяющего личность получателя и
документов (справки о перемене ФИО, свидетельства
о заключении или расторжении брака), выданных
на территории иностранного государства, а также
отсутствия в ГБД ФЛ сведений о выезде на ПМЖ за
пределы РК.

Өкінішке қарай кейбір отандастарымыз шетелге
көшкен соң, алдымен шет ел азаматтығын
ресімдеп алады. Тек содан кейін барып Қазақстан
Республикасы азаматының паспорты мен жеке
куәлігін ҚР консулдығына тапсырады. Бұл жағдайда
“Жеке тұлғалар” Мемлекеттік дерекқорында
“Шетелге тұрақты тұруға кету” емес, “Азаматтықты
жоғалту” белгісі қойылады. 2017 жылдың 16
қаңтарынан бастап күшіне енген, ҚР Үкіметінің 2016
жылғы 27 желтоқсандағы №862 қаулысына сәйкес,
БЖЗҚ “Азаматтықты жоғалту” белгісі бойынша
зейнетақы төлемдерін жүзеге асыра алмайды.

Некоторые казахстанцы выезжают за пределы
РК, оформляют гражданство другой страны, а
только потом сдают паспорт и удостоверение
личности гражданина Республики Казахстан
в консульстве РК. Однако в этом случае в ГБД ФЛ
у них проставляется пометка “утрата гражданства”,
а не требуемая законом “выезд на ПМЖ”.
С пометкой “утрата гражданства” в соответствии
с Постановлением Правительства РК от 27
декабря 2016 года № 862, которое вступило в силу
с 16 января 2017 года, ЕНПФ не может осуществить
выплату пенсионных накоплений.

Өтініш орындалсын, құжаттарды қайтаруға болмайды
Возвратить нельзя, исполнить
Өтініш орындалуы үшін алдымен Қазақстаннан
көшпей жатып, шетелге тұрақты тұруға кетуді
ресімдеп алу керек. Тек содан кейін барып
басқа елдің азаматтығын ресімдеуге болады. Бұл
үшін алушы тұрғылықты мекенжайы бойынша
ішкі істер органдарына немесе “Азаматтарға
арналған үкімет” Мемлекеттік корпорациясына
жеке өзі немесе заңды өкілі арқылы қажетті
құжаттарды (өтініш, ҚР азаматының паспорты
мен жеке куәлігі, бюджетке мемлекеттік баж
салығы немесе консулдық алымның төленгенін
растайтын құжат, әскери есептен шығу және
әскери билетті тапсыру туралы анықтама)
тапсыруы тиіс.

Чтобы избежать отказа в исполнении заявления,
следует заблаговременно, находясь еще на территории Казахстана, оформить выезд на ПМЖ и
только после этого оформлять гражданство другой
страны. Для этого в органы внутренних дел или
Государственную корпорацию “Правительство
для граждан” (бывший ЦОН) по месту постоянного
жительства требуется лично или законным представителям предоставить пакет документов, включающий в себя заявление, удостоверение личности
и паспорт гражданина РК, копию документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины в бюджет или консульского сбора, справку о
снятии с воинского учета и сдаче военного билета.

Сондай-ақ, шетелге қоныс аударушылардан
заң бойынша алимент алуға құқығы бар және
Қазақстанда тұратын азаматтар (егер бар болса)
тарапынан (ата-анасы, бұрынғы жұбайы және
жас балалары) алушының шетелге көшуіне
қарсы еместігі туралы өтініш қажет.Егер 18
жасқа толмаған азамат ата-анасының бірімен
(қорғаншы, қамқоршы) шетелге көшетін болса,

Выезжающим также необходимо предоставить
нотариально удостоверенное заявление проживающих в РК лиц (при их наличии), имеющих по
закону право на получение от них алиментов
(родители, бывшие супруги и малолетние дети
от совместного брака), и об отсутствии у них
возражений на выезд. При выезде на ПМЖ
граждан, не достигших 18 лет, совместно с одним

Қазақстанда тұратын басқа ата-анасының
нотариат куәландырған келісімі талап етіледі.
Келісім болмаған жағдайда кәмелетке толмаған
азаматтың шетелге көшуі сот тәртібімен
шешіледі. Сондай-ақ, он жасқа толған
жасөспірімнің ата-анасымен немесе басқа да
заңды өкілімен бірге шетелге көшетіндігі туралы
пікірінің ескерілгендігі туралы қорғаншылық
және қамқоршылық органдардың тұжырымы
керек.

из родителей (опекуном, попечителем) требуется
предоставить нотариально удостоверенное согласие
другого родителя, проживающего на территории
Республики Казахстан. При отсутствии согласия
выезд несовершеннолетнего может быть разрешен
в судебном порядке. Также необходимо заключение
органов опеки и попечительства об учете мнения
ребенка, достигшего десятилетнего возраста, о
выезде с родителями либо иными законными
представителями.

Сонымен қатар өтініштің орындалуына қол
жеткізу үшін Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына Қазақстан Республикасының заңнама
талаптарына сәйкес келетін құжаттар топтамасын
ұсыну қажет. Бұл үшін құжат жинауда аса мұқият
болған абзал.

Во избежание отказа в исполнении заявления
также следует представить в Фонд полный пакет
документов,
соответствующий
требованиям
законодательства Республики Казахстан. Для
этого к сбору документов нужно основательно
подготовиться и быть внимательным к деталям.

Зейнетақы жарналарының түрі және Қорға
өтініш беру тәсіліне қарай құжаттардың құрамы
да өзгереді. Қорға құжаттарды ұсынудың бірнеше
тәсілі бар: оларды алушының өзі келіп ұсына алады, сондай-ақ, сенім білдірілген тұлға немесе пошта
байланысы арқылы ұсынуға болады. Құжаттардың
тізімі, сондай-ақ, өтініш бланкалары және төлем
валютасының түріне қарай оларды толтыру үлгілері, сенімхат үлгілері “БЖЗҚ” АҚ ресми сайтының
“ҚР шегінен тысқары жерлерге тұрақты тұруға кетуге байланысты зейнетақы төлемдерін ресімдеу тәртібі”және“Қызметтер”-“Алушыларға”-“Бланкілердің
үлгілері” бөлімдерінде орналастырылған.

Пакет документов отличается в зависимости от
вида пенсионных взносов и способа обращения
в ЕНПФ. Всего существует несколько способов
подачи документов в Фонд: при личном
обращении, через поверенного или посредством
почтовой связи. Список документов, требования
к их оформлению, а также бланки заявлений и
образцы заполнения в зависимости от вида валюты
платежа, образцы доверенностей размещены на
официальном сайте АО “ЕНПФ” в подразделах
“Порядок оформления пенсионных выплат в связи
с выездом на ПМЖ за пределы РК” и “Образцы
бланков” в разделе “Услуги” - “Получателям”.
Елнур Шалкибаев
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Жаңа
зейнетақы кезеңі
Новый
пенсионный этап

“PRO ЕНПФ” редакциясы әлем елдерінің зейнетақы жүйелері бойынша саяхатын жалғастыра
отырып, қазақстандықтар сүйіп демалатын қонақжай Грузия еліне тоқтады.
Ресми деректер бойынша 2017 жылы Грузияға 110 мыңнан астам Қазақстан азаматы барып қайтқан.
Әрине, Грузияның көрікті жерлері туралы көп айтуға болады.
Бірақ бұл жолы оның тек зейнетақы жүйесі туралы әңгімелейтін боламыз.
Выбирая очередную страну для знакомства с пенсионной системой, редакция “PRO ЕНПФ” решила
остановить выбор на гостеприимной Грузии, такой актуальной для казахстанцев в период отпусков.
Согласно официальной статистике в 2017 году эту страну посетили свыше 110 тысяч граждан
Казахстана. Конечно, о великолепии Грузии рассказывать можно бесконечно,
но поговорим о пенсионной системе родины вина.
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Грузия осы жазда аралас зейнетақы жүйесі бар
мемлекеттердің қатарына қосылады – елдің
зейнетақы жүйесіне жинақтаушы құрамдауыш
енгізілмек. Грузияның Экономика министрлігі
әзірлеген заң жобасында аралас жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне өту көзделген. Бұл ретте базалық
зейнетақы сақталады. Атап өту керек, Қазақстан
бұдан 20 жыл бұрын ТМД елдері арасында тұңғыш
рет зейнетақымен қамсыздандырудың ортақ
жүйесінен аралас жинақтаушы жүйесіне өтуді
ұйғарған болатын.

Грузия этим летом готова вступить в ряды стран со
смешанной пенсионной системой – в пенсионное
обеспечение страны вводится накопительный
компонент. Разработанный в Минэкономики страны
законопроект предлагает переход на смешанную
накопительную систему пенсионного обеспечения
с сохранением базовой пенсии. Отметим, что
Казахстан еще 20 лет назад первым среди стран СНГ
решил перейти от солидарной системы пенсионного
обеспечения граждан к смешанной, основой которой
является накопительная.
PRO ЕНПФ
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Ең алдымен –
қаржы жинау

Первым делом –
накопления

Грузияда енді жаңа ережелерге сәйкес Мемлекеттік
зейнетақы қоры құрылады. Мұнда әрбір азаматтың
атына зейнетақы шоты ашылып, оған мемлекет,
жұмыс беруші және жұмыскер жалақының 2
пайызы көлемінде жарна аударып отырады. Сонда
барлығы 6 пайызды құрайды. Ал өзін-өзі жұмыспен
қамтушылар әрі жұмыс беруші әрі жұмыскер
болғандықтан айлық табыстың 4 пайызын аударуға
міндетті.

Согласно новым правилам в Грузии будет создан
Государственный пенсионный фонд, где для
каждого жителя будет открыт пенсионный счет,
на который по 2% от ежемесячной зарплаты будут
начислять государство, работник и работодатель
(итого отчисления составят 6%). Самозанятым
придется вносить 4% от ежемесячной зарплаты,
так как они одновременно и работники, и
работодатели.

Жаңа зейнетақы жүйесі Грузия азаматтарын,
Грузияда тұрақты тұрып жатқан шетелдіктерді,
сондай-ақ, осы елде еңбекпен қамтылған немесе
өзін-өзі еңбекпен қамтыған және табыс алатын
шетелдіктерді қамтиды. Бұл ретте реформа
бойынша жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 40
жасқа толмағандар міндетті түрде, ал 40 жастан
асқандар ерікті түрде қатысады.

Новая пенсионная система будет распространяться
как на граждан Грузии, так и на иностранных
граждан, проживающих в Грузии на постоянной
основе, и неграждан Грузии, которые трудоустроены или самотрудоустроены и получают прибыль.
При этом реформа подразумевает обязательное
участие тех, кто не достиг 40 лет и добровольное для
тех, кто старше 40 лет.

Заң жобасын әзірлеушілердің деректері бойынша
жинақтаушы зейнетақы жүйесі оң нәтиже беруі
үшін салымшы жарналарды Қорға кемінде 20
жыл аударуы тиіс. Алайда зейнеталды жасындағы
азаматтар да жаңа жүйеге қатыса алады. Әрине,
бұл ретте жинақтарының көлемі аз болатындықтан
олар жинаған ақшасын толығымен алады.
Зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс
болған жағдайда, олардың жинақтары мұраға
қалдырылады.

Для получения ощутимого эффекта от накопительной пенсионной системы, по данным разработчиков,
человек должен копить деньги минимум 20 лет,
однако подключиться к накопительной пенсионной
системе смогут и те, у которых осталось пять или
шесть лет до пенсионного возраста. При этом они
смогут сразу получить накопленные средства
при выходе на пенсию, поскольку сумма будет
небольшой. В случае смерти человека, копившего
пенсию, его пенсионные накопления наследуются.

Зейнет
жасындағы өмір

После выхода
на пенсию

Зейнетақы реформасы зейнетке шығу жасын
өзгертуді көздемейді. Яғни, ерлер құрметті
демалысқа бұрынғыдай 65 жасқа, ал әйелдер 60
жасқа толғанда шығады. Жаңа зейнетақы жүйесінде
стандартты мемлекеттік зейнетақы сақталады.
Бүгінде Грузияда оның мөлшері айына 180 лариді
(шамамен 24 600 теңге) құрайды. Салыстырып
қарайтын болсақ, биыл елде ең төменгі күнкөріс
деңгейі 175 лариге (шамамен 23 900 теңге) тең.

Пенсионная реформа не подразумевает изменения
пенсионного возраста, он останется прежним —
для мужчин 65 лет, а для женщин — 60 лет. Новая
пенсионная система также не подразумевает
отмены стандартной фиксированной государственной пенсии, которая в Грузии составляет 180 лари
(около 24 600 тенге) в месяц. Для сравнения прожиточный минимум в 2018 году составляет 175
лари (около 23 900 тенге).

Зейнеткерлік жасқа толған соң Қордан берілетін
ай сайынғы зейнетақы төлемдері мемлекеттік

Получение денег с накопительного счета после
достижения
пенсионного
возраста
станет
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зейнетақыға елеулі түрде қосымша қаражат
болады. Ал оның мөлшері арнайы бағдарламаның
көмегімен орташа өмір сүру ұзақтығын шоттағы
зейнетақы жинақтарының сомасына бөлу арқылы
анықталады.

надбавкой к государственной пенсии, так как из
пенсионного фонда средства будут выплачиваться
ежемесячно. Размер этой надбавки определит
специальная программа, которая разделит среднюю
продолжительность жизни на размер накоплений.

Жаңа жүйе сондай-ақ, зейнетке шығуды
кейінге қалдырып, болашаққа қаржы жинауды
жалғастыруға мүмкіндік береді. Алайда бұл жағдайда мемлекет пен жұмыс беруші жұмыскердің
пайдасына зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады. Сәйкесінше зейнетақы шотына жалақының тек 2 пайызы аударылып отырады.

Новая система также позволяет человеку отсрочить
выход на пенсию и продолжить копить сбережения.
Однако в этом случае государство и работодатель
прекращают зачислять по 2% на счет работника
в пенсионный фонд и накопления на счету
будут увеличиваться только за счет собственных
сбережений.

Жинақтарға
табыс есептеледі
Зейнетақы
жинақтарына
жарналық
аударымдардан бөлек, инвестициялық табыс
есептеліп отырады. Реформағасәйкес арнайы
Зейнетақы агенттігі құрылады. Ол алғашқы үш
жылда мемлекет есебінен қаржыландырылады. Ал
кейін азаматтардың жарналары есебінен жұмыс
істейді. Агенттіктің құрамына Қамқоршылық
және Инвестициялық кеңестер енеді. Бұл ретте
Қамқоршылық кеңес әкімшілік мәселелермен,
ал Инвестициялық кеңес зейнетақы жинақтарын
әр түрлі қаржы құралдарына инвестициялаумен
айналысатын болады.

Прибыль
на накопления
Помимо
суммы
взносов
граждане
будут
получать прибыль и от инвестиций накоплений.
Реформа предполагает создание специального
пенсионного агентства, которое первые три года
будет финансироваться государством, а затем
существовать за счет поступлений от граждан. В
состав агентства будут входить попечительский и
инвестиционный советы. При этом попечительский
совет будет заниматься административными
вопросами, а инвестиционный – вкладами денег
будущих пенсионеров в ценные бумаги, облигации
и прочие активы.
PRO ЕНПФ
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Инвестициялық
кеңестің
қызметін,
оның
зейнетақы
активтерін
қаншалықты
дұрыс
басқарып жатқандығын Грузияның Ұлттық Банкі
қадағалап отырады. Бұл ретте инвестициялық
үдерістер Ұлттық Банкке де, Үкіметке де тәуелді
болмайды. Бірақ залалды мәмілелер жасасу
тәуекелін азайту үшін заң тұрғысында арнайы
өлшемдік көрсеткіштер белгіленеді. Кеңес соларды
басшылыққа ала отырып шешім қабылдайды.

За деятельностью инвестиционного совета будет
следить Национальный банк Грузии, который
будет определять, насколько правильно ведомство
управляет деньгами вкладчиков. При этом
инвестиционные процессы будут независимы как
от Нацбанка, так и от правительства, но чтобы
уменьшить риск убыточных сделок, в законе будут
расписаны параметры, согласно которым совет
будет принимать решения.

Зейнетақы
жинақтарын
инвестициялаумен
Инвестициялық
кеңес
айналысатындығына
қарамастан, бұл үдеріске азаматтар да қатыса алады.
Яғни, мемлекеттік зейнетақы қорының салымшысы
өз активтерін ішінара немесе толық көлемде әр
түрлі (тәуекелі жоғары және төмен) портфельдерге
ауыстыра алады. Инвестициялық кеңес алғашқы
жылдары зейнетақы активтерін тек Грузияның
ішкі нарығына инвестияциялауды жоспарлап отыр.
Алайда бес жыл өткен соң, Грузияның зейнетақы
активтерін шетелдік компаниялардың қаржы
құралдарына инвестициялауға рұқсат беріледі.

Несмотря на то, что инвестированием накоплений
будет заниматься инвестиционный совет, в
процессе смогут принять участие и сами граждане.
Иными словами, вкладчик государственного
пенсионного фонда имеет право частично или
полностью перенести активы в разные портфели
(с более высоким риском или с меньшим). В первые
годы инвестиционный совет планирует заниматься
оборотом пенсионных активов только на грузинском
рынке и с грузинскими компаниями, но спустя
пять лет пенсионные накопления из Грузии можно
будет вкладывать и в зарубежные компании.

Үш себеп

Три причины

бір сөз
одно слово

`
Альтруизм

(лат. alter – басқа) – басқаның
мүдделері үшін өзімшілдікті тежеп, оған жанқиярлықпен
қызмет етуге дайындықты білдіретін ізгілік қағидасы.
Мысалы:
ұлттық альтруизм.

Шараптың отанында зейнетақы реформасын жүргізудегі негізгі мақсат – бір жағынан азаматтарды
барабар зейнетақымен қамтамасыз етуге ұмтылу
болса, екінші жағынан Мемлекеттік зейнетақы
қорында жинақталған қаражатты сауатты түрде
инвестициялау арқылы экономикалық тиімділікке
қол жеткізу.

Если говорить о пенсионной реформе на родине
вина, то ее целью, с одной стороны, является
стремление
к
адекватному
пенсионному
обеспечению человека, а с другой – получение
экономической
выгоды
при
грамотном
инвестировании средств, аккумулированных в
создаваемом государственном пенсионном фонде.

Жинақтаушы
зейнетақы
жүйесін
енгізу
“Ауыстыру коэффициентін” (зейнетақының соңғы
жалақымен салыстырғандағы үлесі) әлемдік
стандарттар деңгейінде немесе одан жоғары
деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Халықаралық еңбек ұйымының 1952 жылы
қабылдаған “Әлеуметтік қамсыздандырудың ең
төменгі нормалары туралы” Конвенциясына сәйкес
ауыстыру коэффициенті 40 пайызға тең.

Введение накопительной пенсионной системы
позволит обеспечить “Коэффициент замещения»
(долю
пенсии
от
последней
заработной
платы) на уровне или чуть выше мировых
стандартов. Напомним, что согласно Конвенции
Международной организации труда “О минимальных нормах социального обеспечения”, принятой
еще в 1952 году, установлено, что норма
коэффициента замещения составляет 40%.

Одан басқа, жинақтаушы жүйеге өту халықтың
қартаюымен де түсіндіріледі. Бүгінде Грузияда
3,8 млн адам өмір сүреді. Олардың 20 пайызы
зейнеткерлер. Болжам бойынша 2050 жылға қарай
бұл көрсеткіш 25 пайызға өседі.

Кроме того, переход на накопительную систему
обусловлен еще и старением населения. Так, в
Грузии живет свыше 3,8 млн человек, 20% из
которых пенсионеры. К 2050 году ожидается, что
этот показатель увеличится до 25%.

(лат. alter — другой)– нравственный принцип поведения,
означающий способность бескорыстно жертвовать
собственными интересами в пользу интересов других.
Пример:
национальный альтруизм.

Елнур Шалкибаев
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Құрметті оқырмандар, журнал
редакциясы Қорға экскурсияны
жалғастырады. Бұл жолы Қордың
операциялық бизнес-үдерістеріне, соның
ішінде шот ашу, хабарландыру және
жинақтарды төлеу сынды қызметтерге
жауапты құрылым – Төлемдерді
ұйымдастыру және хабарландыру (ТҰХД)
департаментіндегі әріптестеріміздің
тыныс-тіршілігімен таныстырмақпыз.

ҚОР АНАТОМИЯСЫ:
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ОРТАЛЫҚ
АНАТОМИЯ ФОНДА:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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Дорогие читатели, редакция
журнала продолжает экскурсию
по Фонду. В этот раз знакомим с
работой коллег из подразделения,
отвечающего за операционные
бизнес-процессы Фонда, включая
открытие счета, информирование
и выплаты накоплений – с
Департаментом организации
выплат и информирования (ДОВИ).

Бұл департаментті Қордың энергетикалық
құрылымында маңызды орын алатын энергетикалық орталықтар немесе чакралармен
теңеуіміз бекер емес. Чакралар қоршаған ортадан
ағзаға қажетті қуат пен ақпаратты қабылдауға
және шығаруға жауап береді. Бұл туралы бізге
энергетикалық құрылымның жұмысы, мақсаты
мен жоспарларының жай-жапсары туралы жанжақты білетін адам – “БЖЗҚ” АҚ Төлемдерді
ұйымдастыру және хабарландыру департаментінің
директоры Нұргүл Рахимова әңгімелеп береді.

Редакция не зря сравнивает ДОВИ с энергетическими
центрами (или чакрами), которые занимают важное
место в энергоструктуре организма (Фонда). Чакры
отвечают за поглощение необходимых организму
спектров энергии и информации из окружающего
пространства, а также за вывод энергии и информации
из организма. Но обо всем по порядку. А поможет
в рассказе человек, который знает все о работе,
целях и планах энергетического подразделения
– директор Департамента организации выплат и
информирования АО “ЕНПФ” Нургуль Рахимова.

Департамент
төрт
энергетикалық
орталық
іспеттес екі басқарма мен екі бөлімнен тұрады.
Мысалы, Төлемдер әдістемесінің бөлімін дүниедегі
құбылыстардың бәрін болжап-білетін көріпкел
Аджнамен теңеуге болады. Ал ақпарат алмасуға
жауапты Вишудха – бұл Хабарландыру бөлімі.
Бұрынғы өмірлік тәжірибенің жинақталып,
сақталуына және ұлғаюына жауап беретін Анахата
– Қате шоттармен жұмыс істеу басқармасы. Көңілкүйдің саналы түрде кеңістікке шығуына жауапты
Манипура - Құжаттарды бақылау және өңдеу
басқармасы.

Департамент состоит из двух управлений и двух
отделов, работа которых схожа с функциями
четырех энергетических центров. Так, Аджна,
отвечающая за видение вещей, соответствует Отделу
методологии выплат. Вишудха, отвечающая за
обмен информацией – это Отдел информирования.
Анахата, отвечающая за накопление и сохранность
мудрости прошлых жизней – это Управление
по работе с ошибочными счетами. И Манипура,
отвечающая за развитие и передачу осознанных
эмоций в мир, соответствует Управлению контроля
и обработки документов.

Аджна мен Вишудха / Аджна и Вишудха
Төлемдер әдістемесінің бөлімі аты айтып
тұрғандай, төлемдермен байланысты негізгі
бизнес-үдерістерді әдістемелік сүйемелдеумен
айналысады. Тек бір үдеріске қатысты әдістеме
жасақтау үшін әдіскерлер жұмыс қағидаттары мен
үдерістерін сараптай отырып, әдістер, стратегиялар
мен
әдістемелер
жасайды.
Алайда
бөлім
жұмысы ережелер мен әдістемелер жасақтаумен

Главная задача Отдела методологии выплат, как
можно догадаться из названия, заключается в
методологическом
сопровождении
основных
операционных бизнес-процессов, связанных с
выплатами. Для выработки даже по одному процессу
методологи на основании изучения принципов и
процессов деятельности разрабатывают способы,
стратегии и методы построения. Однако только
PRO ЕНПФ
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шектелмейді. “Бөлім жұмысына мақсаттар мен
міндеттер қою, үйлеспеушіліктерді анықтау, алдыналу және түзету шараларын жасақтау, заңнамалық
құжаттамалар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді
жетілдіру кіреді”, - дейді Төлемдерді ұйымдастыру
және хабарландыру департаментінің директоры.
Айта кетерлігі, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры кеңсесіне бармай-ақ, БЖЗҚ сайтында
қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін цифрлық
сервистердің іске қосылуына Төлем әдістемелері
бөлімінің мамандары да айтарлықтай үлес қосты.
Бұл салымшы мен алушыларды онлайн-режимде
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысудың
барлық кезеңдерінде – жеке зейнетақы шотын
ашқан сәттен бастап, зейнетақы жинақтарын
алғанға дейін сүйемелдеуге мүмкіндік береді.
Есепшот ашылған сәттен төлем жасалғанға дейінгі
еңбек жолының барысында салымшылар Қормен
әрдайым байланыста: мысалы, өзінің зейнетақы
капиталының сомасын қадағалайды. Дәлірек айтсақ,
БЖЗҚ тарапынан салымшыға (алушыға) ақпарат
берумен Ақпараттандыру бөлімі айналысады. “Бөлім
салымшыларды шоттағы жинақтардың сомасымен
жыл сайын таныстырып тұрумен айналысады. Бұл
Қорға заң бойынша бекітілген міндет, - дейді бізге
сұхбат беруші. – Сонымен қатар бөлім азаматтарды
кесте бойынша да ай сайын немесе тоқсан сайын
хабарландырып, жеке және заңды тұлғалардың
сауалдарына жауап береді”.
Естеріңізге сала кетейік, Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының міндеттемелерімен қатар,
азаматтардың да міндеттемелері бар. Мысалы,
Қордың міндеттемелерін орындауына әсер ететін
деректемелер (хабарландыру тәсілі ретінде
пошта байланысы таңдалған болса – мекенжайын, email-хабарландыру таңдалған болса –
электрондық поштаны) өзгерген болса, Қорды бұл
өзгерістер орын алған сәттен бастап 10 күн ішінде
хабардар етуі тиіс.

разработкой правил и методов обязанности Отдела
не ограничиваются. “В работу отдела также входят
постановка целей и задач, выявление несоответствий,
разработка превентивные и коррективные меры, оптимизация и усовершенствование законодательных
документов и программного обеспечения”, - уточняет
руководитель Департамента организации выплат и
информирования.
Отметим, что цифровые сервисы на сайте ЕНПФ,
позволяющие пользоваться основными услугами
Фонда без посещения офисов, внедрены в том числе
благодаря работникам Отдела методологии выплат.
Это позволяет ЕНПФ сопровождать вкладчика
(получателя) в режиме онлайн все время
пребывания в накопительной пенсионной системе:
от открытия индивидуального пенсионного счета
до получения выплат пенсионных накоплений.
Во временном отрезке между открытием счета и
выплатой длиной в трудовую жизнь вкладчики
продолжают
взаимодействовать
с
Фондом,
например, отслеживают состояние пенсионного
капитала. Если быть точнее, то со стороны ЕНПФ
информированием вкладчиков (получателей) занимается Отдел информирования. “Отдел отвечает
за ежегодное обязательное информирование о
состоянии накоплений на счету”. Это законодательно закрепленное за Фондом обязательство,– делится
наш собеседник. – В том числе отдел информирует
людей и по графику – ежемесячно или раз в квартал.
Отвечает на запросы, поступающие от физических
и юридических лиц”.
Напомним, что помимо обязательств Фонда,
существуют и обязательства вкладчика. Так, в случае
изменения реквизитов, влияющих на исполнение
обязательств ЕНПФ (адрес проживания при способе
информирования посредством почтовой связи, адрес
электронной почты при email-информировании
и т.д.), вкладчик должен предоставить эту
информацию в течение 10 дней с даты изменения.

Анахата мен Манипура / Анахата и Манипура
Құжаттарды өңдеуді бақылау бөлімі – бұл
зейнетақы төлемдерін тағайындау және жинақтарды
сақтандыру
ұйымдарына
аудару
жөніндегі
өтініштерді бақылаудың екінші деңгейі. Өтініштер
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Управление контроля по обработке документов – это
второй уровень контроля заявлений о назначении
пенсионных выплат и перевода накоплений в
страховые организации. Заявления принимаются

БЖЗҚ филиалдарында қабылданады. Сонымен
бірге кесте бойынша төлем жасау туралы өтінішті вебсервистің көмегімен де жолдауға болады. Өтініштер
сол жерде қаралып, сосын Басқармаға жіберіледі де,
сонда тексеріліп, тиісті шешім қабылданады.

в филиалах ЕНПФ, а заявления на выплаты по
графику принимают еще и посредством веб-сервиса.
Документы рассматриваются на местах, а после
попадают в Управление, которое проверяет их и
выносит соответствующее решения.

Рахимова ханымның пікірінше, бақылау тек
Департамент емес, бүкіл Қор жұмысының негізгі
басымдығы болып табылады. Бұл әсіресе ақшаға
қатысты операцияларға қатысты. Құжаттарды
қабылдау, бақылау барысында тиісті заңдар мен
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ішкі
нормативтік талаптары қатаң сақталады.

Контроль, по мнению госпожи Рахимовой,
неотъемлемая часть любого бизнес-процесса не
только в пределах Департамента, но и всего Фонда.
Особенно это касается операций, связанных с
деньгами. При этом проверка документов, как и
их прием, проходит строго согласно букве закона и
внутренним нормативным документам ЕНПФ.

Қате шоттармен жұмыс істеу жөніндегі басқарма,
аты айтып тұрғандай, қате шоттармен, соның ішінде
зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімсіз
жасалған және БЖЗҚ-ға мемлекеттік, жеке
зейнетақы жинақтаушы қорлардан өткен шоттармен
айналысады. “Зейнетақы активтері Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына біріктірілгенге дейін
мұндай шоттардың саны шамамен 850 мың болатын.
Қазір олардың саны шамамен 281 мың шот”, - дейді
құрылым жетекшісі Нұргүл Рахимова.

Управление по работе с ошибочными счетами, также
название говорит само за себя, проводит работу с
ошибочными счетами, в том числе со счетами, которые
открывались без заключения договора о пенсионном
обеспечении и достались Фонду в наследство
от государственного и частных накопительных
пенсионных фондов. “До объединения пенсионных
активов в ЕНПФ количество ошибочных счетов
составляло около 850 тысяч. Сегодня их количество
составляет около 281 тысяча счетов”, - говорит руководитель департамента Нургуль Рахимова.

Қате шоттарды өңдеу – оңай шаруа емес, мамандар
жан-жақты сараптама жасап, дұрыс шешім
қабылдап, оларды біріктіруі керек. Басқарманың
басты міндеті – осындай есеп-шоттарды толығымен
өңдеп шығу (“PRO ЕНПФ”-тың № 3(6)2017 шығарылымының
6 бетін қараңыздар).

Обработка ошибочных счетов – нелегкая задача,
специалистам необходимо провести всесторонний
анализ, принять верное решение и объединить.
Главная задача Управления - полностью отработать
такие счета (см. выпуск “PRO ЕНПФ” № 3(6)2017 на стр. 6).

Төртеудің энергетикалық алмасуы / Энергообмен четырех
Департамент жұмысының ерекшелігі – мамандар
операциялық
бизнес-үдерістерді
басынан
аяғына дейін сүйемелдейді, бірақ оның кейбір
кезеңдеріне қатыспауы мүмкін. Сонымен қатар
Рахимова ханымның айтуынша, Департамент
БЖЗҚ ішіндегі ғана емес, көптеген сырт
мекемелермен және мемлекеттік органдармен
әрдайым тығыз байланыста жұмыс істейді.

Специфика работы Департамента заключается в том,
что операционные бизнес-процессы сопровождаются
работниками подразделения от начала до конца,
несмотря на то, что на некоторых этапах процесса они
могут не участвовать. Кроме того, команде госпожи
Рахимовой постоянно приходится взаимодействовать
с другими структурными подразделениями не только
внутри Фонда, но и во вне.

“Біз
мүдделі
тараптармен
әрдайым
байланыстамыз.
Мысалы,
Қазақстан
Республикасының Еңбек және әлеуметтік
қорғау министрлігіне, Ұлттық Банкке, басқа да
мемлекеттік органдарға заңнаманы жетілдіру
туралы ұсыныстар жасаймыз, ЕАЭО (Евразиялық

“Мы постоянно взаимодействуем с заинтересованными
сторонами.
Например,
вносим
предложения по усовершенствованию законодательства в Министерство труда и социальной
защиты
населения
Республики
Казахстан,
Национальный банк и другие государственные
PRO ЕНПФ
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экономикалық Одақ - ескерту) елдері еңбеккерлерін
зейнетақымен
қамсыздандыру
жөніндегі халықаралық келісім жобасы мен оны
қолдану тәртібін жасауға да қатысудамыз”, дейді сұхбат беруші.
2017
жылдың
қорытындысы
бойынша
Департамент “үздік құрылым” деп танылды.
Бірақ “БЖЗҚ” АҚ Төлемдерді ұйымдастыру
және хабарландыру департаментінің директоры
Нұргүл Рахимова, “Бұл біздің Қордың басқа
құрылымдары мен филиалдарымен бірлесіп
жасаған жұмысымыздың нәтижесі. Олардың
қолдауынсыз мұндай жетістікке жете алмас
едік”, - дейді.

органы, в том числе принимаем участие в разработке
проекта международного Соглашения о пенсионном
обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС
(Евразийский экономический союз – прим. редакции) и
проекта Порядка применения данного Соглашения”,
- сообщает наш собеседник.
По итогам 2017 года Департамент признан
лучшим подразделением. Но, как признается
директор Департамента организации выплат и
информирования АО “ЕНПФ” Нургуль Рахимова:
“Это наш совместный коллективный результат с
подразделениями и филиалами Фонда. Лучшим
может быть и признано наше подразделение, но
без работников других подразделений, без их
содействия ничего бы не получилось”.

Төртеудің жоспары / Планы четырех
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Энергетикалық орталықтар бір орында тұрмайды,
құрылым жұмысы сияқты қуат та тоқтаусыз.
Әңгіме барысында белгілі болғандай, Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының жұмысын
жақсартуға бағытталған көптеген идеялар мен
ұсыныстар бар. Естеріңізге сала кетейік, Төлемдерді
ұйымдастыру және хабарландыру департаментінің
тікелей қатысуымен Қордың барлық қызметтері
дерлік электрондық түрде қолжетімді. “Электрондық нұсқаға көшірілмеген бірнеше ғана қызмет түрі
қалды, - деп бөлісті құрылым жетекшісі, - олардың
екеуі жақында дайын болады, бұлар – ерікті
зейнетақы жарналарына шот ашу туралы келісім
жасау және осы төлемдерді жасауға өтініш беру”.
Бұл қызметтер таяу арада іске қосылатын болады.

Энергетические центры не стоят на месте, энергия
не останавливается, как и работа подразделения. У
коллектива, как выяснилось в ходе беседы, много
идей и предложений по самосовершенствованию,
по улучшению услуг Фонда. Напомним, что
практически все услуги ЕНПФ, благодаря
непосредственно работе Департамента организации
выплат и информирования, теперь доступны в
электронном формате. “Осталась несколько услуг,
- делится руководитель подразделения, - две из
которых непосредственно уже на финальной стадии
разработки, это услуги по заключению договоров за
счет добровольных пенсионных взносов, и подача
заявлений на выплату за счет этих взносов”. Запуск
запланирован на ближайшее время.

Құрылым
салымшылардың
(алушылардың)
зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына
аударуды олардың Қорға келіп, өтініш жазбай-ақ
жүргізуге мүмкіндік тудырмақ. Департаменттің
Ұлттық Банкке жолдаған бұл туралы ұсынысы
қазір қаралып жатыр. Сонымен қатар Төлемдерді
ұйымдастыру және хабарландыру департаменті
Ақпараттық
технологиялар
департаментімен
бірге БЖЗҚ-ның жүйесін бірыңғай нотариалды ақпараттық жүйе - Е-нотариатпен интеграциялауды жоспарлап отыр. Бұл Қор
қызметкерлері мен нотариустардың қатысуынсызақ тиісті мәліметтермен автоматты режимде
алмасуына мүмкіндік береді.

Подразделение также планирует оптимизировать
процедуру перевода пенсионных накоплений
вкладчиков (получателей) в страховую организацию, исключив заявительный характер, то
есть без обращения вкладчиков (получателей) в
ЕНПФ. ДОВИ были направлены предложения в
Национальный банк, которые в настоящий момент
находятся на рассмотрении. Кроме того, ДОВИ
совместно с Департаментом информационных
технологий планирует интегрировать систему ЕНПФ
с единой нотариальной информационной системой Е-нотариат. Это позволит в автоматическом режиме
обмениваться необходимыми сведениями без
участия работников Фонда и нотариусов.
PRO ЕНПФ
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Құжаттардың дұрыс жиналмауы салдарынан пошта
арқылы келетін зейнетақы төлемдерін тағайындау
туралы арыздар кей жағдайларда қайтарылып
жатады. Осындай құжаттардың қайтарылуын
азайту немесе толығымен жою үшін Департамент
түзету шараларын қолға алмақ. Құжаттарды алдынала тексеру жөніндегі қызмет келесі әдіспен жүзеге
асырылады: алушылар Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының сайтына алдымен құжаттардың
көшірмесін, яғни скандалған нұсқасын жібереді, ал
Департамент қызметкерлері олардың дұрыс-бұрыс
екенін қашықтықтан тексеріп, бұл туралы салымшы
мен алушыларға хабар береді.
2018 жылы Қор зейнет жасына келуге байланысты
зейнетақы
тағайындау
туралы
өтініштерді
қабылдау функциясын “Азаматтарға арналған
Үкімет” мемлекеттік корпорациясының құзырына
бермек. Осылайша Төлемдерді ұйымдастыру және
хабарландыру департаменті Қордың басқа мүдделі
құрылымдарымен бірге зейнетақы заңнамасына
зейнет жасына келуге байланысты республикалық
бюджеттен және БЖЗҚ-дан зейнетақы тағайындау
туралы өтініштерді біріктіріп, “Азаматтарға арналған
Үкімет” мемлекеттік корпорациясы арқылы қабылдау
туралы өзгеріс енгізу туралы өкілетті органға ұсыныс
жолдады. Бұл жағдайда бюджет пен БЖЗҚ-ның
төлемі салымшының өтінішінде көрсетілген бір банк
есеп-шотына аударылады.

Департамент
планирует
внедрить
еще
и
корректирующую
меру,
которая
позволит
уменьшить количество или же вовсе исключить
возвраты заявлений о назначении пенсионных
выплат, поступающих посредством почтовой
связи, чаще происходящих из-за некорректно
сформированного пакета документов. Новая услуга
по предварительной проверке документов будет
реализована следующим образом: на сайте ЕНПФ
получатели будут размещать сканированный пакет
документов, работники ДОВИ будут проверять их
дистанционно.
Отметим, что в 2018 году Фонд планирует осуществить
передачу функционала по приему заявлений на
выплату в связи с достижением пенсионного возраста
Государственной корпорации “Правительство для
граждан”. Так, в настоящее время ДОВИ совместно
с другими заинтересованными подразделениями
Фонда
были
направлены
предложения
в
уполномоченный орган по внесению изменений
в пенсионное законодательство в части приема
документов на назначение пенсий по возрасту
из республиканского бюджета и ЕНПФ через
“Правительство для граждан” на основании
одного заявления. При этом выплаты из бюджета и
ЕНПФ будут осуществляться из Государственной
корпорации одновременно на один банковский счет
получателя, указанный в заявлении.

Қуат құпиясы / Секрет энергии
Редакция Департаменттің құпиясы мен ұжымның
мұндай үлкен жұмыс ауқымын қалай еңсеретінін
зерттеп, білді. “Бұл жердегі құпия – біздің
Департаментте Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры мен елімізде бұған дейін болған басқа
зейнетақы қорларынан келген ең үздіктердің
үздіктері ғана жұмыс істейді. Біздің жұмысымыз –
біздің байлығымыз, бізде ең тиімді, жоғары білікті
мамандар жиналған”, - дейді Рахимова ханым.

Редакция узнала секрет Департамента: как же
команда справляется с таким большим объемом
работы?“Секрет в том, что у нас - лучшие из
лучших работников ЕНПФ и пенсионных фондов.
В подразделении собраны работники практически
всех бывших накопительных пенсионных фондов.
Наш ресурс – наше богатство, особенно, когда
работники и эффективные, и профессиональные”,
- делится госпожа Рахимова.

Оның айтуынша, мәселе қызметкерлердің санында
емес, кәсіби шеберлігінде. “Мұндай кадрларды
нарықта табу оңай емес, дегенмен біз ең мықтыларды қатарымызға тарттық”, -дейді Департамент
директоры Нұргүл Рахимова. Ал тәжірибесі жоқ
немесе тәжірибесі аздау кадрларды әріптестері
әрдайым үйретуге дайын. Жалпы Қордың және

Также по признанию нашего собеседника, дело
далеко не в количестве людей, а в компетенции:
“На рынке с такими кадрами сложно, потому что
мы набрали лучших”. А те, кто без достаточного
опыта, коллеги с удовольствием обучают. Так
работает преемственность поколений Фонда в
отдельно взятом подразделении. Помимо прочего
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жеке құрылымның ұрпақтар арасында тәжірибе
алмасу қағидаты осылайша жұмыс істейді. Бұған
қоса, Департамент ұжымы басқа құрылымдардың
ұсыныстары мен ескертпелерін әрдайым ескеріп
отырады, яғни, жұмыс одан әрі жетілдіріле түседі.

коллектив Департамента организации выплат
и информирова-ния открыт для предложений и
замечаний других подразделений, что говорит
о том, что он продолжает совершенствоваться.

Қордың энергетикалық орталығындағы мамандардың орташа жасы – 37-де. Олардың барлығы
жоғары білімді, ұжымның 90 пайызы экономика
саласының мамандары. Терең сараптамалық
жұмыс қызметкерлерден ыждағаттықты, үлкен
жауапкершілікті, Қордың ішкі нормативтік құжаттары мен ҚР заңнамаларын қатаң сақтауды, қабілеттілікті талап етеді. Ал ұжым мүшелері болса
міндеттерді абыроймен атқарып келеді.

Средний возраст энергетических людей – около
37 лет, все они без исключения с высшим
образованием, основная часть, более 90%
коллектива, имеют экономическое образование.
Педантичная и порой монотонная работа, предполагающая постоянный анализ, требует от работников внимания к деталям, беспрекословное
соблюдение внутренних нормативных документов
Фонда и законодательства РК, а также аналитический склад ума.

Аудармашы: Сержанова Бибихадиша

Елнур Шалкибаев
PRO ЕНПФ
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ЗЕЙНЕТАҚЫ
БАЛАЛАР КӨЗІМЕН
ПЕНСИЯ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Анель, 11 жас
11 лет

Дамир, 8 жас
8 лет
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Едіге, 13 жас
13 лет

Арлан, 14 жас
14 лет

Камила, 12 жас
12 лет
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Арина, 4 жас
4 года
PRO ЕНПФ
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Аружан, 8 жас
8 лет

Алишер, 7 жас
7 лет

Айдар, 4 жас
4 года
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Минура, 8 жас
8 лет
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“БЖЗҚ” АҚ – есеп берушілік, айқындылық,
этикалық тәртіп, мүдделі тұлғалардың мүдделерін
құрметтеу, заң басымдылығын сақтау, еліміздің
жұмыс істейтін тұрғындары қатысушылар болып
табылатын адам құқықтарын сақтау қағидаттарын
ұстанатын әлеуметтік жауапты ұйым.
АО “ЕНПФ” – это социально ответственная
организация, соблюдающая принципы
подотчетности, прозрачности, этичного поведения,
уважения интересов заинтересованных сторон,
соблюдения главенства закона, соблюдения прав
человека, участниками которой является
всё работающее население страны.

www.enpf.kz

