
БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық кеңес отырысының  

№ 1 ХАТТАМАСЫ   

 2017 жылдың 16 ақпаны                                                                                                     Алматы қ.    

КҮН ТӘРТІБІ 

1. Қоғамдық кеңестің құрамын бекіту туралы. (Баяндамашы-Наурызбаева Н.С., БЖЗҚ 

Басқармасының Төрағасы). 

2. Қоғамдық кеңестің төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. (Баяндамашы-Наурызбаева 

Н.С., БЖЗҚ Басқармасының Төрағасы). 

3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ жанындағы Қоғамдық Кеңес туралы 

ережені бекіту. (Баяндамашы-Наурызбаева Н.С., БЖЗҚ Басқармасының Төрағасы). 

4. БЖЗҚ қызметінің ашықтығын арттыру туралы: пікір алмасу, пікірталас. (Баяндамашы-

С.А. Егеубаева, БЖЗҚ Басқарма төрағасының орынбасары, «Қазақстан Республикасының 

зейнетақы жүйесінің негізгі көрсеткіштері туралы презентация, БЖЗҚ қызметінің 

ашықтығын арттыру бойынша БЖЗҚ жоспарлары»). 

5. Қоғамдық кеңестің келесі отырысына алдын ала күн тәртібін, қоғамдық кеңестің 2017 

жылдың 1 жартыжылдығына арналған жұмыс жоспарына ұсыныстар беру, мерзімдерін 

белгілеу туралы. (Баяндамашы – Қоғамдық Кеңестің Төрағасы). 

6. Әртүрлі. 

ҚАТЫСҚАНДАР:  

* Тәуелсіз сарапшылар: 

1. Қадыржан Дамитов (ҚР ҰБ төрағасы (1998-1999), Халық Банкінің Директорлар кеңесінің 

мүшесі (тәуелсіз директор) (2005-2007), 2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін), саяси 

қайраткер, ҚКБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі); 

2. Азамат Жолдасбеков (KASE Президенті (2002-2009), ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі 

ұлттық комиссиясының төрағасы (1999-2001), экономикалық ғылымдар кандидаты); 

3. Айдархан Құсайынов («Almagest» ЖШС компаниясының бас директоры, Ресей және 

Қазақстан тәуелсіз директорлар қауымдастықтарының мүшесі, frontier Strategy Group 

сараптамалық желісінің мүшесі); 

4. Ғалым Хусаинов («BRB INVEST» ЖШС Бас директоры); 

5. Досым Сәтбаев (саяси ғылымдардың кандидаты, «тәуекелдерді бағалау тобының» 

директоры»); 

6. Ерлан Саиров (саясаттанушы, Гумилев атындағы «Еуразия» ЕҰУ орталығының ғылыми 

қызметкері). 

7. Петр Своик (Қазақстанның саяси қайраткері, публицист). 

  

* Қоғамдық ұйымдардың өкілдері: 

1. Юрий Жұмабайұлы Тілеумұратов (Алматы қаласы Кәсіпкерлер палатасының 

директоры); 

2. Қуат Домбай (Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының басқарушы директоры); 

3. Махаббат Нұров (Жастар Одағы төрағасының орынбасары); 

4. Ержан Игібаев (Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасының атқарушы 

Қазақстан); 



5. Наталья Ахшабаева (іскер әйелдер қауымдастығының өкілі, «тігін фабрикасы «ЖШС 

директоры Семирамида»); 

6. Ботагөз Жұманова («Қаржы бостандығы» қоғамдық қоры қамқоршылық кеңесінің 

басшысы»); 

7. Жұмагүл Тәжібекова («Алматы қаласы бойынша Кәсіподақ орталығы» кәсіподақтар 

Федерациясы аумақтық бірлестігінің төрайымы). 

  

• Салымшылар мен алушылар   

1. Әділғазы Тұрсынбаев (алушы);  

2. Алевтина Донских (алушы, журналист, «Іскер Қазақстан» газетінің бас 

редакторының орынбасары);  

3. Гүлсара Алтынбекова (алушы, Алматы қ. бойынша МӘСҚ филиалының директоры);  

4. Светлана Кожухова (салымшы, «Қазақ су жолдары жобасы» АҚ бас маманы)  

  

• БАҚ пен блогосала өкілдері:    

1. Василина Атоянц (tengrinews.kz);   

2. Ксения Бондал (КазТАГ);  

3. Данияр Дауталиев («Қазақпарат» ХАА );   

4. Ирина Ледовских (today.kz);   

5. Александра Алёхова (365info.kz);   

6. Анна Видянова («Капитал.kz» ІАО , kapital.kz);   

7. Алексей Байтеев (блогер);   

8.  Жаннааир  Ильичёва (блогер).  

  

• «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ның, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің өкілдері (дауыс беру құқығынсыз):  

1. Нурбуби Наурызбаева («БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасы);  

2. Сауле Егеубаева («БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары);  

3. Жанар Тулегенова («БЖЗҚ» АҚ басқарушы директоры);  

4. Ирина Кушнарева («БЖЗҚ» АҚ Инвестициялық талдау және проблемалы активтер 

департаментінің директоры);  

5. Камиля Фазылова («БЖЗҚ» АҚ Стратегия басқармасының бастығы);  

6. Жанна Молдажанова («БЖЗҚ» АҚ Жұртшылықпен байланыс департаментінің 

директоры»);  

7. Марина Акмаева («БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығының басшысы);  

8. Нуржан Турсунханов (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Монетарлық 

операциялар департаменті директорының орынбасары);  

9. Александр Терентьев (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржылық 

қызметтер мен сыртқы байланыстар тұтынушыларының құқықтарын қорғау 

басқармасының директоры).  

Барлық қатысқандар саны – 35 адам, олардың 25-інің дауыс беру құқығы бар.   

Отырысты Басқарма Төрағасы Н.С. Наурызбаева ашты, ол өз сөзінде Қазақстан 

Республикасында жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен оның операторы ретінде БЖЗҚ-ның 

қызмет етуі әр қазақстандық үшін бүгінгі күннің ең өзекті мәселесі болып отырғанын 

ерекше атап өтті. «БЖЗҚ» АҚ қызметінің ашықтығын, барлық мүдделі тараптардың, яғни 



Қордың, Ұлттық Банктің, салымшылардың, алушылардың, мемлекеттік ұйымдардың, 

қоғамдық бірлестіктердің өзара қарым-қатынасын қамтамасыз ету, халыққа жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі мен БЖЗҚ қызметі туралы ақпарат пен түсініктеме беру, БЖЗҚ-ның 

халық алдында есеп беруі үшін зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша БЖЗҚ 

жанындағы Қоғамдық Кеңесті құру туралы ұсыныс жасалды және ол құрылды. Бұл – 

кеңестік-мәжілістік орган, ол жинақтаушы зейнетақы жүйесіне бей-жай қарамайтын 

жинақтаушы зейнетақы жүйесінің барлық қатысушыларын біріктіреді. Кеңестің басты 

мақсаты – Қазақстан Республикасы жинақтаушы зейнетақы жүйесінің маңызды мәселелері 

бойынша азаматтық қоғамдастықтың (салымшылардың (алушылардың)) пікірін білдіру, 

салымшылар мен алушылардың құқықтары мен мүдделерін іске асыру және қорғау.     

Бірінші мәселе бойынша Н.С. Наурызбаева сөз сөйлеп, Кеңестің төмендегі 

құрамын бекіту туралы ұсыныс жасады:    

1. Қадыржан Дамитов (ҚР ҰБ төрағасы (1998-1999), Халық банкі директорлар 

кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (2005-2007), 2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін, саяси 

қайраткер, ҚКБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі); 

2. Азамат Жолдасбеков (KASE Президенті (2002-2009), ҚР Бағалы қағаздар 

жөніндегі ұлттық комиссиясының төрағасы (1999-2001), экономикалық ғылымдар 

кандидаты); 

3. Евгений Сейпульник (Solutio Қазақстан-Британ заң фирмасының бас директоры); 

4. Айдархан Құсайынов («Almagest» ЖШС компаниясының бас директоры, тәуелсіз 

директорлардың ресейлік және қазақстандық қауымдастықтарының мүшесі, Frontier 

Strategy Group сараптамалық желісінің мүшесі); 

5. Ғалым Хусаинов («BRB INVEST» ЖШС Бас директоры»); 

6. Досым Сатпаев (саяси ғылымдар кандидаты, «Тәуекелдерді бағалау тобының» 

директоры»); 

7. Ерлан Саиров (саясаттанушы, Гумилев атындағы ЕҰУ «Еуразия» орталығының 

ғылыми қызметкері); 

8. Петр Своик (Қазақстанның саяси қайраткері, саясаттанушы, публицист). 

9. Юлия Якупбаева («Атамекен» ҚР ҰКП Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының 

орынбасары»); 

10. Қуат Домбай (Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының басқарушы 

директоры); 

11. Мархаббат Нұров (Жастар Одағы төрағасының орынбасары); 

12. Ержан Игібаев (Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасының атқарушы 

директоры); 

13. Наталья Ахшабаева (Іскер әйелдер қауымдастығының өкілі, «Семирамида» тігін 

фабрикасы» ЖШС директоры); 

14. Ботагөз Жұманова («Қаржылық еркіндік» қоғамдық қоры қамқоршылық 

кеңесінің басшысы»); 

15. Жұмагүл Тәжібекова («Алматы қ. бойынша кәсіподақ орталығы» кәсіподақтар 

федерациясы аумақтық бірлестігінің төрайымы»); 

16. Рахым Ошақбаев (Қазақстан экономистері қауымдастығының өкілі); 

17. Василина Атоянц (tengrinews.kz); 

18. Ксения Бондал (ҚазТАГ); 

19. Данияр Дәуітәлиев («ҚазАқпарат» ХАА); 

20. Ирина Ледовских (today.kz); 

21. Александра Алёхова (365info.kz); 

22. Анна Видянова (ЦДИ «Капитал.kz», kapital.kz); \ 

23. Алексей Байтеев (блогер); 

24. Жанна Ильичёва (блогер). 

25. Бауыржан Қасымбергебаев (салымшы, бизнесмен); 



26. Әділғазы Тұрсынбаев (алушы); 

27. Алевтина Донских (алушы, журналист, «Деловой Казахстан» газеті бас 

редакторының орынбасары»); 

28. Гүлсара Алтынбекова (алушы, МӘСҚ Алматы қаласы бойынша филиалының 

директоры); 

29. Светлана Кожухова (салымшы, «Қазақ Су Арнасы Жобасы» АҚ бас маманы). 

            Тізімдегі бүкіо үміткерлер бойынша дауыс беру өткізілді, көп дауыс жинау 

қорытындысы блойынша Қоғамдық кеңес құрамы бекітілді.   

Екінші мәселе бойынша Н.С. Наурызбаева сөз сөйлеп, Қоғамдық кеңес мүшелеріне 

Қоғамдық кеңес төрағасын сайлау үшін бірқатар кандидатуралар ұсыну туралы ұсыныс 

жасады. 

Қоғамдық кеңес төрағасы лауазымына келесі кандидатуралар ұсынылды: 

1.Жолдасбеков Азамат Мырзанұлы 

2.Сәтпаев Досым Асылбекұлы 

3.Донских Алевтина Александровна  

4. Петр Владимирович Своик 

5. Ильичева Жанна. 

П. В. Своик пен Ж.Ильичева өз кандидатураларын алып тастады. 

Н.С. Наурызбаева Қоғамдық кеңестің төрағасы қызметіне кандидатураны айқындау 

туралы мәселені дауысқа салды. 

А.М. Жолдасбековке Кеңестің 6 мүшесі, А. А. Донскихке – 4 адам дауыс берді. Ашық 

дауыс беру жолымен, көпшілік дауыспен (25-тен 13 дауыс) Сәтпаев Досым Асылбекұлы 

таңдалды. 

Жұмыс процесін талқылау барысында Кеңес мүшелерінің көпшілігі Ережеге өзгеріс 

енгізу және «Қоғамдық кеңес төрағасының орынбасары/тең төрағасы» лауазымының 

қажеттілігі туралы шешім қабылдады. 

Қоғамдық кеңес төрағасының орынбасары лауазымына келесі кандидатуралар 

ұсынылды: 

1. Жолдасбеков Азамат Мырзданұлы 

2. Алевтина Александровна Донских 

Азамат Мырзаданұлы Жолдасбековке 9 мүше дауыс берді. Ашық дауыс беру арқылы 

көпшілік дауыспен (25-тен 11 дауыс) Қоғамдық кеңес төрағасының орынбасары болып 

Донских Алевтина Александровна сайланды. 

Қоғамдық кеңес хатшысы ретінде «БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығының басшысы 

Ақмаева Марина Абдрахманқызының кандидатурасы ұсынылды. «БЖЗҚ» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары Егеубаева Сауле Аскаровна Қоғамдық кеңестің «БЖЗҚ» АҚ 

басқармасымен өзара іс-қимыл жөніндегі уәкілетті тұлғасы болды. 

 Үшінші мәселе бойынша Н.С. Наурызбаева сөз сөйлеп, «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлері 

Қоғамдық Кеңесті қалыптастыру және оның жұмыс істеу тәртібін айқындайтын Қоғамдық 

Кеңес туралы ереженің жобасын әзірлегенін айтты. 

«БЖЗҚ» АҚ жанындағы Қоғамдық Кеңестің жұмысын ұйымдастыру регламентінің 

жобасы кеңес мүшелігіне барлық кандидаттарға таратылды. Жобамен танысу барысында 

Азамат Жолдасбековтен құжаттың атауы, мазмұны және құрылымы жөнінде ұсыныстар 

алынды, олардың басым бөлігі ескерілді. Атап айтқанда, құжатты Регламентпен емес, 

Ережемен анықтау ұсынылды. 

Ереже жобасын талқылай отырып, Кеңес мүшелері кандидаттарға қойылатын 

талаптардан соттылығы туралы анықтама беру туралы талапты алып тастауды ұсынды 

(Ереже жобасының 4-тарауы 12-тармағы 3-тармақшасы). Сондай-ақ, 6-тараудың 31-



тармағын Төрағаның қарапайым көпшілік дауыспен сайланатындығы туралы ескертумен 

толықтыру ұсынылды. Кеңес мүшелерінің дауыс беру рәсімі бойынша ұсыныстар енгізілді. 

 Ереже жобасын қарау, хатшыға ұсыныстар енгізу және Қоғамдық Кеңестің келесі 

отырысында ескертулерді ескере отырып ережені бекіту ұсынылды. 

 Төртінші мәселе бойынша «БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары С.А. 

Егеубаева сөз сөйлеп, «БЖЗҚ» АҚ-ның 2016 жылғы қызметінің қорытындылары, БЖЗҚ 

мен зейнетақы жүйесінің негізгі көрсеткіштері, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

жүзеге асыратын инвестициялық қызметі, БЖЗҚ-ның қазіргі кездегі коммуникация 

арналары және БЖЗҚ қызметінің ашықтығын арттыру жөніндегі жоспарлары туралы айтып 

берді. 

 Бесінші мәселе бойынша Кеңес Төрағасы Досым Сәтпаев Кеңестің келесі 

отырысына қоғамнан ұсыныстар жинау, оларды талдау және жарияланған тақырыптар 

негізінде жұмыс топтарын құру туралы ұсыныс жасады. Жұртшылық пен Кеңес мүшелері 

көтерген мәселелер кейінгі отырыстардың күн тәртібіне енгізілсін. 

Сондай-ақ, екінші отырыстың күн тәртібіне келесі мәселелерді енгізу ұсынылды: 

1. Қоғамдық кеңестің 1 отырысы ұсынымдарының орындалуы туралы. 

2. Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесінің құрылымы мен компоненттері 

туралы. 

3. ҚР зейнетақы заңнамасындағы өзгерістер туралы. 

4. Әртүрлі. 

Сонымен қатар, Қазақстанның жинақтаушы және ортақ зейнетақы жүйелері туралы 

баяндаманы келесі отырыстың күн тәртібіне енгізу туралы өз ұсынысын баяндаманы 

дайындауға қатысуға бастамашы болған П.В. Своик білдірді. 

Алтыншы сұрақ бойынша. Кеңестің келесі отырысын өткізу күні талқылауға 

шығарылды. Кеңесті қалыптастырудың бастапқы кезеңінде айына кемінде бір рет отырыс 

өткізу ұсынылды. Сонымен қатар, келесі кездесулерге талқыланатын тақырыпқа қатысы 

бар әртүрлі мемлекеттік және жеке ұйымдардың өкілдерін шақыру туралы шешім 

қабылданды. Келесі отырысты 2017 жылғы 15 наурызда сағат 15-те өткізу ұсынылды. 

Күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау қорытындысы бойынша 

ШЕШТІ: 

1. БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық Кеңестің құрамы жалпы тізіммен № 1 қосымшаға 

сәйкес бекітілсін. 

2. Сәтпаев Досым Асылбекұлы БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық Кеңестің төрағасы болып 

сайлансын. 

3. БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық Кеңес төрағасының орынбасары болып Донских 

Алевтина Александровна сайлансын. 

4. БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық Кеңес туралы ереженің жобасы пысықталсын және 

кейінгі отырыстарда бекітуге шығарылсын. 

5. 2017 жылғы 1 наурызға дейін Қоғамдық Кеңестің келесі отырыстарында талқылауға 

шығарылуы қажет тақырыптар бойынша ұсыныстар жиналсын. 

6. Қоғамдық кеңестің келесі отырысын 2017 жылғы 15 наурызға өткізу жоспарлансын. 

 

         Қоғамдық Кеңестің Төрағасы 

Досым Асылбекұлы Сәтпаев              _______________________ 

Хатшы 

Акмаева Марина Абдрахмановна      _______________________  

 



  

БЖЗҚ жанындағы 

Қоғамдық Кеңестің 

2017 жылдың 16 

ақпанындағы отырысы 

хаттамасының №1 

қосымшасы 

 

БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық Кеңес құрамы   

1. Досым Сатпаев (саяси ғылымдар кандидаты, «Тәуекелдерді бағалау тобының» 

директоры»); 

2. Алевтина Донских (алушы, журналист, «Деловой Казахстан» газеті бас 

редакторының орынбасары»); 

3. Қадыржан Дамитов (ҚР ҰБ төрағасы (1998-1999), Халық банкі директорлар 

кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (2005-2007), 2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін, саяси 

қайраткер, ҚКБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі); 

4. Айдархан Құсайынов («Almagest» ЖШС компаниясының бас директоры, тәуелсіз 

директорлардың ресейлік және қазақстандық қауымдастықтарының мүшесі, Frontier 

Strategy Group сараптамалық желісінің мүшесі); 

5. Ғалым Хусаинов («BRB INVEST» ЖШС Бас директоры»); 

6. Евгений Сейпульник (Solutio Қазақстан-Британ заң фирмасының бас директоры); 

7. Ерлан Саиров (саясаттанушы, Гумилев атындағы ЕҰУ «Еуразия» орталығының 

ғылыми қызметкері); 

8. Петр Своик (Қазақстанның саяси қайраткері, саясаттанушы, публицист). 

9. Юлия Якупбаева («Атамекен» ҚР ҰКП Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының 

орынбасары»); 

10. Қуат Домбай (Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының басқарушы 

директоры); 

11. Мархаббат Нұров (Жастар Одағы төрағасының орынбасары); 

12. Ержан Игібаев (Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасының атқарушы 

директоры); 

13. Наталья Ахшабаева (Іскер әйелдер қауымдастығының өкілі, «Семирамида» тігін 

фабрикасы» ЖШС директоры); 

14. Ботагөз Жұманова («Қаржылық еркіндік» қоғамдық қоры қамқоршылық 

кеңесінің басшысы»); 

15. Жұмагүл Тәжібекова («Алматы қ. бойынша кәсіподақ орталығы» кәсіподақтар 

федерациясы аумақтық бірлестігінің төрайымы»); 

16. Рахым Ошақбаев (Қазақстан экономистері қауымдастығының өкілі); 

17. Василина Атоянц (tengrinews.kz); 

18. Ксения Бондал (ҚазТАГ); 

19. Данияр Дәуітәлиев («ҚазАқпарат» ХАА); 

20. Ирина Ледовских (today.kz); 

21. Александра Алёхова (365info.kz); 

22. Анна Видянова (ЦДИ «Капитал.kz», kapital.kz); \ 

23. Алексей Байтеев (блогер); 

24. Жанна Ильичёва (блогер). 

25. Бауыржан Қасымбергебаев (салымшы, бизнесмен); 

26. Әділғазы Тұрсынбаев (алушы); 

27. Азамат Жолдасбеков (KASE Президенті (2002-2009), ҚР Бағалы қағаздар 

жөніндегі ұлттық комиссиясының төрағасы (1999-2001), экономикалық ғылымдар 

кандидаты); 



28. Гүлсара Алтынбекова (алушы, МӘСҚ Алматы қаласы бойынша филиалының 

директоры); 

29. Светлана Кожухова (салымшы, «Қазақ Су Арнасы Жобасы» АҚ бас маманы). 

 

 

  

 

 

 


