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ҚАТЫСҚАНДАР: 

 

 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы жанындағы 

Қоғамдық кеңес (бұдан әрі – Кеңес, ҚК) мүшелері   

1) Бурабаев Ерлан;  

2) Ледовских Ирина; 

3) Алёхова Александра; 

4) Джолдасбеков Азамат; 

5) Нурабаев Жомарт;  

6) Своик Пётр; 

7) Тажибекова Жумагуль. 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – 

БЖЗҚ) өкілдері (дауыс беру құқығынсыз):   

1) Курманов Ж.Б., «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасы; 

2) Егеубаева С.А., «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;    

3) Фазылова К.Н., «БЖЗҚ» АҚ Стратегиялық даму департаменті директорының 

орынбасары;   

4) Жусупова А.Т., «БЖЗҚ» АҚ бюджетті бақылау және жоспарлау 

басқармасының бастығы;   

5) Байгалиева З.Ж., «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін есепке алу және есептілік 

департаментінің директоры;   

6) Мухамедеева Д.С., «БЖЗҚ» АҚ Комплаенс және сапаны бақылау 

басқармасының бас маманы; 

7) Акмаева М.А., «БЖЗҚ» АҚ Жұртшылықпен байланыс департаменті БАҚ-пен 

байланыс басқармасының бастығы, ҚК хатшысы.   

 

Отырысқа Кеңестің 7 мүшесі қатысты. Кворум бар.   

 

КҮН ТӘРТІБІ 

 

1) «БЖЗҚ» АҚ-ның 2021 жылдың 1-жартыжылдығындағы қызметі туралы есеп   

2) 2016-2020 жылдардағы «БЖЗҚ» АҚ-ның зейнетақы активтері бойынша комиссиялық 

сыйақының төмендеу серпіні  

3) «БЖЗҚ» АҚ-ның 2016-2020 жылдардағы әкімшілік шығыстарының төмендеу серпіні.  

4)  «БЖЗҚ» АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын талқылау. 

5) Екі онжылдықтағы ЖЗЖ: қандай болжамдар жасалды және олар қаншалықты 

орындалды (актуарлық есептеулер негізінде жарналар мен инвестициялық табыстың 

арақатынасы және 1998 жылдан бастап тұрақты түрде зейнетақы жарналарын төлеген 

және ағымдағы жылы зейнетке шыққан салымшылардың мысалы). 

  

ҚАРАЛДЫ: 

 

Күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша «БЖЗҚ» АҚ Стратегиялық даму департаменті 

директорының орынбасары Камиля Фазылова сөз сөйледі.Ол Қордың 2021 жылдың 6 

айындағы қызметі туралы есеп берді. Есепке сәйкес, ағымдағы жылғы 1 шілдедегі жағдай 



бойынша БЖЗҚ салымшыларының шоттарында 12,8 триллион теңге сомаға зейнетақы 

жинақтары қалыптастырылған. Бір жыл ішінде, яғни 01.07.2020 жылдан 01.07.2021 жылға 

дейін сома шамамен 1 трлн теңгеге немесе 8% - ға ұлғайды. Зейнетақы жинақтарының 

айтарлықтай өсімі таза инвестициялық табыстың арқасында қамтамасыз етілді, ол 2021 

жылғы 1 қаңтар мен 1 шілде аралығында 753,3 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылдың 

сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 39% - ға немесе 210 млрд теңгеге артық. Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруымен БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша 

кірістілік жыл басынан бастап 1 шілдеге 6,1% - ды, инфляция 4,6% - ды құрады. 

Сонымен қатар, салымшылардың жеке зейнетақы шоттары бойынша статистика 

келтірілді. 2021 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы 

шоттарының саны 11,6 млн бірлікті құрады. Шоттардың ең көп саны міндетті зейнетақы 

жарналары (МЗЖ) бойынша ашылды – 10 907 549 бірлік. Одан әрі МКЗЖ есебінен 

қалыптасқан шоттар - 526 674 бірлік, БЖЗҚ-дағы ЕЗЖ есебінен қалыптасқан шоттар саны 

қазір 47 490 бірлік. салымшылардың белсенділігіне талдау жасалды және жинақтаушы 

зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі, жинақтар сомасы және т. б. бөлінісінде құрылым 

ұсынылды. 

Зейнетақы жинақтарын тұрғын үй және емделу үшін мерзімінен бұрын пайдалану, 

сондай-ақ инвестициялық портфельді басқаратын компанияларға ауыстыру тақырыбына 

көп көңіл бөлінді. Есепке сәйкес, өткен жарты жыл ішінде біржолғы зейнетақы төлемдері 

мен ИПБ-ға аударымдары қолжетімді салымшылар саны 1,15 млн адамнан 1,3 млн адамға 

дейін өсті, бұл ретте қолжетімді сома 2,8 трлн теңгеден 1,9 трлн теңгеге дейін төмендеді. 

БЗТ және ИПБ-ға аудару, БЖЗҚ-ның салымшылар мен алушыларға қызмет 

көрсетуі, ақпараттық-түсіндіру жұмыстары және т. б. бойынша жүргізілген жұмыстардың 

статистикасы мен талдауы келтірілген. Баяндама соңында Қ. Фазылова қатысушыларға 

БЖЗҚ жұмысындағы заңнамалық өзгерістердің іске асырылуы, атап айтқанда,: кесте 

бойынша төлем әдістемесіндегі өзгерістер, талап етілмеген зейнетақы төлемдерінің 

қысқаруы, ерікті зейнетақы жинақтарының дамуы, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 

еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімнің іске асырылуы туралы 

айтып берді. 

Қоғамдық Кеңес отырысы барысында БЖЗҚ-ның ҚР зейнетақы заңнамасын 

жетілдіру жөніндегі ұсыныстары айтылды. Мысалы, мұрагерлерге төлем рәсімдерін 

оңтайландыру сияқты. Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың қаңтар айында Әділет 

министрлігімен, Республикалық нотариаттық палатамен, ҚРҰБ және БЖЗҚ-мен бірге 

өткізілген жұмыс кеңесінде 2021-2022 жылдары Нотариат туралы заңнамаға, оның ішінде 

нотариустардың «Е-Нотариат» АЖ-да тіркейтін ақпарат құрамына енгізу туралы келісімге 

қол жеткізілді. Ол бойынша БЖЗҚ-да мұрагерлерге төлемдерді оларда ЭЦҚ болған 

жағдайда электрондық үкімет порталы арқылы жүзеге асыру мүмкіндігі пайда болады. 

Қазіргі уақытта мәселе ҚРҰБ, ҚНРДА, ЕХӘҚМ, Әділетмині және басқа да мемлекеттік 

органдар деңгейінде талқылануда.  

Сондай-ақ, Ақпараттандыру мүмкіндіктерін кеңейту бойынша ұсыныс айтылды. 

Қор ҚР Үкіметінің 18.09.2013 ж. № 984 қаулысымен бекітілген БЖЗҚ зейнетақы 

қағидаларына өзгеріс енгізуге бастамашылық жасаған, оған сәйкес салымшы (алушы) 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы бұрын таңдап алған хабарлау тәсіліне не 

ақпарат алудың таңдап алған тәсілінің болмауына қарамастан, БЖЗҚ интернет-

ресурсының жеке кабинеті және (немесе) «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға құқылы болады. 

Сонымен қатар, «ҚР зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңына зейнетақы 

жинақтарын жеке басқарушы компаниялардың сенімгерлік басқаруына беру 

тартымдылығын арттыру және зейнетақы аннуитеті шартын жасасу бөлігінде әзірленіп 

жатқан түзетулер айтылды, атап айтқанда: 

- ЕЗЖ-ны ИПБ-ға ауыстыруға рұқсат; 

- жылдық ИТ сомасынан 50% шегінде жыл сайынғы ИТ төлеу құқығы; 



- БЖЗҚ-дан бір мезгілде мынадай талаптарды сақтай отырып, біржолғы төлем 

жасауға рұқсат: зейнетақы жасына жету және белгілі бір деңгейдегі ай сайынғы төлеммен 

зейнетақы аннуитеті шартының болуы. 

- Әрине, біздің кезекті есебіміздің еш қызығы жоқтай көрінуі мүмкін, бірақ биылғы 

жылдың бірінші жартыжылдығы біздің Қор үшін ерекше болды. Пандемия және 

карантиндік шаралар жағдайында жұмыс істегеніне қарамастан көптеген жаңа міндеттер 

іске асырылды, мысалы, зейнетақы жинақтарын тұрғын үйге, емделуге және 

инвестициялық басқаруға аудару. ЕАЭО еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы келісімді іске асыру басталды. Салымшылар мен алушылар өтініштерінің саны екі 

есеге өсті, мемлекеттік органдармен және қаржы ұйымдарымен бірлесіп Ақпараттық 

жүйелер интеграциясы жүргізілді, көрсетілетін қызметтердің басым бөлігі онлайн 

форматқа ауыстырылды және олардың азаматтар үшін қолжетімділігі қамтамасыз етілді, 

мен қойылған міндеттерді бірлесіп орындадық деп санаймын, - деп түйіндеді «БЖЗҚ» АҚ 

Басқарма төрағасы Жанат Құрманов.  

Кеңес мүшесі Петр Своиктің пікірінше, аталған есеп бойынша жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі Қазақстан азаматтарын зейнетақымен қамсыздандыру міндетін 

шешпейді, өйткені ол БЖЗҚ-дан төлем алмайтын азаматтардың бір бөлігін қамтымайды. 

Сондай-ақ, өз пікірі бойынша ерікті зейнетақы жарналары халық арасында танымал емес 

және зейнетақы жүйесінің бұл құрауышын тек символикалық деп санауға болады. Осыған 

байланысты, Своик елімізде зейнетақымен қамсыздандырудың үш деңгейлі жүйесі жұмыс 

істемейтінін және зейнетақы жүйесін тұтастай реформалау туралы ойлану керектігін баса 

айтты  

«БЖЗҚ» АҚ-ның 2021 жылдың 1-жартыжылдығындағы қызметі туралы есепті 

назарға алу туралы ұсыныс түсті.  

Дауыс бергендер: 

            «қолдағандар» – 7 

«қарсы» - 0 

«қалыс қалғандар» - 0. 

           Шешім қабылданды. 

   

Күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтерін есепке алу 

және есептілік департаментінің директоры Зарина Байғалиева 2016-2020 жылдардағы 

комиссиялық сыйақының төмендеу динамикасы туралы айтып берді. 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес БЖЗҚ-ның өз қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға 

құқығы бар. БЖЗҚ комиссиялық сыйақысының шамасы зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы заңның 53-бабына сәйкес белгіленеді. 2016-2020 жылдар кезеңінде БЖЗҚ 

комиссиялық сыйақысының шекті шамасы төмендегілер шегінде белгіленді: 

Инвестициялық табыстың 7,5 пайызы (ИТ-тан КС); 

Зейнетақы активтерінің айына 0,025 пайызы (ЗА-дан КС). 

Бұл ретте басқа да шарттар сақталуы тиіс, мысалы, зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы Заңның талаптарына сәйкес комиссиялық сыйақының шамасы жылына бір реттен 

жиі өзгермеуі тиіс, оны жыл сайын ҚР Ұлттық Банкінің Басқармасы бекітеді және т. б. 

Бұдан әрі жылдар бойынша салыстырмалы кесте ұсынылды, онда комиссиялық 

сыйақы сомасы 2016-2020 жылдар аралығында тиісінше инвестициялық кірістен 42,5 

млрд теңгеден 27,8 млрд теңгеге дейін қалай төмендегені көрнекі көрсетілді. Сол кезеңде 

зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы 16,1 млрд теңгеден 14,9 млрд теңгеге дейін 

төмендеді 

Қоғамдық кеңес мүшелері үшін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына 

(ЭЫДҰ) мүше және т. б. түрлі елдердегі комиссиялық сыйақы бойынша салыстырмалы 

кесте көрсетілді. 



Қазақстанда комиссиялар басқа мемлекеттерге қарағанда айтарлықтай төмен екені 

атап өтілді. ЭЫДҰ елдерінде зейнетақы активтерінен жыл сайынғы тиімді комиссиялық 

сыйақының мөлшері 2019 жылы, мысалы, Түркияда – 1,8%, Испанияда – 1%, Мексикада -

0,9%, Эстонияда-0,8% - ға жетті. Егер ЭЫДҰ – ға кірмейтін елдер туралы айтатын болсақ, 

онда мұндай комиссия Албанияда 2,5% – ға, Болгарияда - 1,0% - ға, Перуде - 0,7% - ға 

жетеді. Салыстыру үшін, біздің республикада мұндай комиссия ең төмен комиссияның 

бірі болып табылады. 1999 жылдан бастап Қазақстанда бұл көрсеткіш 4,9% - дан 0,4% - ға 

дейін төмендеді.  

Жанат Құрманов өткен жылдар ішінде БЖЗҚ-ның комиссиялық сыйақысы 

айтарлықтай төмендегенін және өткен 2020 жылы өзінің ең төменгі деңгейіне жеткенін 

атап өтті. Бұл ретте 2021 жылдан бастап Қор заңға сәйкес тек зейнетақы активтерінен 

0,01% мөлшерінде комиссиялық сыйақы алады, инвестициялық кірістен комиссия 

алмайды және тиісінше зейнетақы активтерін басқаруға байланысты комиссиялық 

шығыстарды көтермейді. Осылайша, Қазақстан жинақтаушы зейнетақы жүйесі бар елдер 

арасында ең төменгі комиссия мөлшерлемелерінің біріне ие. Бұл ретте зейнетақы 

активтерін басқарғаны үшін Ұлттық банкке инвестициялық табыстың 2% көлемінде 

мөлшерлеме көзделген. Инвестициялық портфельді басқарушылар мөлшерлемелерді 

дербес, бірақ инвестициялық кірістің 7,5% - ынан аспайтын етіп белгілейд 

Өз кезегінде Петр Своик БЖЗҚ үшін комиссиялық сыйақыны жай сметаға 

ауыстыруды ұсынды, өйткені Қордың өзі зейнетақы активтерін инвестицияламайды, тек 

олардың есебін жүргізеді. Сонымен қатар, зейнетақы активтерін әсіресе шетелдік 

компанияларды қатыстырып инвестициялаумен келіспейтінін білдіріп, осы қаражатпен 

ұлттық экономиканы ынталандыруды ұсынды. Өйткені өткен жылдар ішінде үлкен сома 

қалыптасты, бірақ ұлттық экономиканың арзан қолжетімді кредиттер мен 

инвестицияларды қажет ететіндігі туралы мәселе шешілген жоқ, ал біз оның орнына тек 

«жинақтаушы көпіршік» аламыз. 

Комиссиялық сыйақы туралы ақпарат назарға алынсын деген ұсыныс түсті.  

Дауыс бергендер: 

            «қолдағандар» – 7 

«қарсы» - 0 

«қалыс қалғандар» - 0. 

Шешім қабылданды. 

 

Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша «БЖЗҚ» АҚ бюджетті жоспарлау және 

бақылау басқармасының бастығы Айгүл Жүсіпова сөз сөйледі. Оның баяндамасында 

Қордың 2016-2020 жылдардағы әкімшілік шығыстарының төмендеу динамикасы атап 

өтілді. БЖЗҚ бизнес-процестерді оңтайландыру, Өңірлік желіні қайта қарау, қызметтерді 

цифрлық форматта енгізу бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде, соның арқасында 

жыл сайын әкімшілік шығыстардың қорытынды сомасының біртіндеп төмендеуі 

байқалады. 2020 жылға негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің (ЖӘШ) 

амортизациясына арналған шығыстарды шегергендегі әкімшілік шығыстар 14%-ға немесе 

436 млн. теңгеге 2016 жылғы шығындардан төмен. Осылайша, бес жыл ішінде орташа 

есеппен ЖӘШ 8%-ға қысқарды. Бес жылдық кезеңде жабу, біріктіру немесе қайта құру 

жолымен Қордың бөлімшелері мен қызмет көрсету орталықтарының санын оңтайландыру 

жүргізілді. Қордың қызмет көрсету бөлімшелері Қазақстанның барлық өңірлерінде (2020 

жылы 19 филиал және 164 қызмет көрсету бөлімі, 2016 жылы 18 филиал және 231 қызмет 

көрсету орны) ашылды. Осы жұмыстың нәтижесінде, сондай-ақ Қордың үй-жайлары үшін 

нормативтер мен стандарттарды енгізу, бизнес-процестерді оңтайландыру, Қордың штат 

санын оңтайландыру нәтижесінде үй-жайларды жалдау бойынша шығыстар бес жыл 

ішінде 39% немесе 402 млн. теңгеге қысқартылды.  

Қызмет көрсетудің жеделдігін арттыру, зейнетақы қызметтерінің сапасы мен 

қолжетімділігін арттыру мақсатында электрондық қызметтерді (сайт, мобильді қосымша, 



өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары) дамытудың арқасында және БЖЗҚ 

салымшыларының басым бөлігінің электрондық қызмет көрсету түрін таңдауының 

арқасында шығыстардың бір бөлігі қысқартылды. Мысалы, салымшыларды құлақтандыру 

бойынша пошта қызметтеріне арналған шығыстар бес жыл ішінде 39% - ға немесе 126 

млн.теңгеге төмендеді. 

Сондай-ақ, Қор бекітілген нормативтер мен шығыстар нормаларын оңтайландыру 

және өзектендіру бойынша жұмыс жүргізуде. Мәселен, 2020 жылы кеңсе тауарларына 

шығындар 21 млн теңгені құрады, бұл 2016 жылға қарағанда 50% - ға төмен. 

Тұтастай алғанда, кезең ішіндегі шығыстар 1 292 млн теңгеге немесе 10% - ға 

қысқартылды, оның ішінде персоналға арналған шығыстар 1 262 млн теңгеге немесе 14% - 

ға қысқарды. 

Әдетте, кез-келген ұйымда шығындар кем дегенде инфляцияға (тауарлар, 

жұмыстар мен қызметтер бағасының өсуі) артады. Алайда, жаңа міндеттер мен 

функцияларға қарамастан, БЖЗҚ-да бірқатар жылдар бойы технологиялық шешімдерді 

енгізу, электрондық қызметтер көрсету және автоматтандыру есебінен бизнес процестерді 

оңтайландыру арқылы жалпы шығыстар төмендеуінің оң серпіні қалыптасып келеді. 

Шығыстар Директорлар Кеңесі бекіткен бюджет пен даму жоспарына сәйкес қатаң түрде 

жүргізіледі, - деп атап өтті Құрманов. 

Шығыстарды азайту жөніндегі ақпарат назарға алынсын деген ұсыныс түсті 

Дауыс бергендер: 

            «қолдағандар» – 7 

«қарсы» - 0 

«қалыс қалғандар» - 0. 

Шешім қабылданды.  

  

Күн тәртібінің 4-сұрағы бойынша «БЖЗҚ» АҚ комплаенс және сапаны бақылау 

басқармасының бас маманы Диляра Мұхамедеева сөз сөйледі. Ол талқылау үшін «БЖЗҚ» 

АҚ-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын ұсынды. Ол Қазақстан 

Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының және 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарының талаптарына 

сәйкес әзірленді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт белгіленген қағидаларды мүлтіксіз 

сақтауға және сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алуға бағытталған қоғамдық 

қатынастардың оқшауланған саласында жұмыс істейтін адамдардың іс-әрекеттері мен 

шешімдерін айқындайтыны атап өтілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың 

негізінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу тұрғысынан лауазымдық 

міндеттерді орындау бойынша тікелей іс-әрекеттер жатады: 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарымен қозғалатын салада жеке және 

заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру; 

өз құзыреті шегінде басқарушылық және өзге де шешімдерді даярлау және 

қабылдау; 

нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау; 

тіршілік әрекетінің тиісті саласының ерекшелігіне байланысты басқа да қоғамдық 

маңызды қатынастар. 

Хаттамаға «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын Қоғамдық кеңес 

талқылап, мақұлдағанын енгізу туралы ұсыныс түсті.  

Дауыс бергендер: 

            «қолдағандар» – 7 

«қарсы» - 0 

«қалыс қалғандар» - 0. 

Шешім қабылданды.  



 

Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша «БЖЗҚ» АҚ Стратегиялық даму 

департаментінің директоры Камиля Фазылова сөз сөйледі. Ол әріптестерімен бірге 

Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жиырма жылдық тарихына шағын 

экскурсия жасады. 

Мысал үшін ағымдағы жылы зейнетке шығатын нақты деректерге жақын 

орташаланған салымшылар алынды. Мысал ең төменгі жалақысы бар азаматтармен де, 

орташа айлық жалақымен де келтірілген. Келтірілген презентацияда жинақтар сомасы, 

жарналардың жиілігі, жүйеге қатысу мерзімі және т. б. көрсетілді. 

Жүргізілген есептеулердің басты қорытындысы жинақталған қаражат сомасы және 

соның салдарынан БЖЗҚ-дан төленетін төлемдердің мөлшері мен ұзақтығы әр азамат 

үшін дербес және ол азаматтардың еңбек табыстарына, олардың зейнетақы жарналарын 

аударуының толықтығы мен жүйелілігіне байланысты болады. Ел бойынша орташа айлық 

жалақы деңгейінде табыс алу және жарналарды аудару жүйелілігі кезінде салымшылар 

жинақтаушы зейнетақының және табысты алмастыру коэффициентінің барабар деңгейін 

ала алады. 

Петр Своик зейнетақы төлемдерін алу кезінде Мемлекеттік кепілдік төлеу туралы 

сұрақ қойып, жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірмеге жинақталған инфляция, кірістілік 

және Мемлекеттік кепілдік сомасы туралы ақпаратты қосуды ұсынды. Ол азаматтарға 

өздерінің мысалында БЖЗҚ-ның теріс немесе оң кірістілігін көруі үшін керек.  

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы Жанат Құрманов «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңның 5-бабына сәйкес зейнетақы жинақтарының 

мемлекеттік кепілдігі төлемге құқық алған сәтте инфляция деңгейінен төмен емес 

деңгейде көзделгенін атап өтті. Бұл ретте соңғы жылдары және тұтастай алғанда 

зейнетақы реформасы басталғаннан бері жинақталған кірістілік оң болды және ол 

жинақталған инфляцияны жабады. Бұдан басқа, мемлекеттік корпорация азамат 

зейнеткерлікке шыққанға дейін автоматты режимде оған кепілдіктің жеке есебін жүзеге 

асырады және төлем (жағдайлар туындаған жағдайда) жүргізіледі. Мемлекеттік кепілдік 

бойынша қосымша ақпаратты БЖЗҚ-дан берілетін үзінді көшірмеге енгізу мәселесі 

бойынша Құрманов Мемлекеттік кепілдік бойынша мемлекеттік бюджет міндеттемелерін 

есептеу Мемлекеттік корпорацияның құзыретіне кіретінін атап өтті. 

Ерлан Бурабаев тағы бір ерекшелікті атап өтті: кепілдік БЖЗҚ емес, мемлекеттің 

міндеттемесі болып табылады. Бұл ретте 1998 жылдан бастап 2013-2014 жылдарға дейінгі 

жеке жинақтаушы қорларға жарналарды қоса алғанда, түскен жарналар бойынша барлық 

ақпарат мемлекеттік корпорацияда жинақталған. 

Айтылған ақпаратты назарға алу, ал үзінді көшірмеде Мемлекеттік кепілдік туралы 

ақпаратты көрсету мәселесіне зейнетақы жүйесін одан әрі дамыту шеңберінде қайтып 

оралу туралы ұсыныс түсті 

Дауыс бергендер: 

            «қолдағандар» – 7 

«қарсы» - 0 

«қалыс қалғандар» - 0. 

Шешім қабылданды.  

  

 Отырыс соңында ҚК мүшелері келесі ҚК отырыстарын өткізудің 

ұйымдастырушылық сәттерін талқылады. 

 

ШЕШТІ: 

 

Отырыстың күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша «БЖЗҚ» АҚ-ның 2021 жылдың 

1 жартыжылдығындағы қызметі туралы есеп назарға алынсын. 

 



Отырыс күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша 2016-2020 жылдардағы комиссиялық 

сыйақының төмендеу серпіні туралы ақпарат назарға алынсын. 

 

Отырыстың күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша 2016-2020 жылдардағы 

әкімшілік шығыстардың төмендеу динамикасы туралы ақпарат назарға алынсын. 

 

Отырыстың күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стандарты мақұлдансын. 

 

Отырыстың күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша екі онжылдық ішінде ЖЗЖ 

бойынша ақпарат назарға алынсын: қандай болжамдар жасалды және олар қаншалықты 

орындалды (актуарлық есептеулер негізінде жарналар мен инвестициялық табыстың 

арақатынасы және 1998 жылдан бастап тұрақты түрде зейнетақы жарналарын төлеген 

және ағымдағы жылы зейнетке шыққан салымшылардың мысалы).  

 

 

Отырыс төрағасы      Е.Бурабаев 

  

Отырыс хатшысы      М.Акмаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


