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Астанада «KEGOC» АҚ мен «Asia Trafo» ЖШС, сондай-ақ «KazTransOil» АҚ мен «KMG Automation» ЖШС 
арасында бірінші ұзақмерзімді оффтейк-шарттарға қол қойылды. 

АЛҒАШҚЫ ОФФТЕЙК-
ШАРТТАР ТҮЗІЛДІ
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Бұл жобалар жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыр-
туға жәрдемдесу және жаңа өндірістерді құру 
бағдарламасы аясында отандық тауар өндірушілер-
ге қолдау көрсету, импортты алмастыру мақсатында 
«Самұрық-Қазына» АҚ бастамасымен жүзеге асырылуда.

Айта кеткен жөн, осы жылдың маусым айында 
шағын және орта бизнесті жүйелі қолдау мақсатын-
да «Самұрық-Қазына» қоры мен «Атамекен» ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы арасында өзара іс-қимыл тура-
лы келісімге қол қойылды. Бұл бағытта отандық өң-
деуші өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
баса назар аударылып отыр.       

Келісімге сәйкес «Атамекен» ҰКП бағдарламаға қаты-
суға қызығушылық танытатын отандық компаниялар-
ды табады, ал Қор оларды кепілдендірілген тапсырыс- 
тармен қамтамасыз етеді.

«Бұл бастамалар жаңа өндірістерді құру, жұмыс орын-
дарының санын ұлғайту, бюджетке түсетін салық 

түсімдері бағытында бизнестің инвестициялық белсен-
ділігін ынталандырады», - деп атап өтті «Самұрық-Қа-
зына» АҚ Операциялық қызмет жөніндегі басқарушы 
директоры Әлішер Пірметов.

«Самұрық-Қазына» қоры тарапынан 2 млрд тең-
геге жуық көлемде кепілдендірілген ұзақмерзімді 
тапсырыспен қамтамасыз ету арқасында «Азия Asia 
Trafo» ЖШС импортты алмастыратын жоғары вольтті 
құрал-жабдықтарды шығару өндірісін оң жолға қойды. 
Жаңа жұмыс орындары құрылды, таяу және алыс ше-
телге экспортқа бағытталған өндірісті дамытудың ұзақ 
мерзімді бағдарламасы түзілді.

«ҚазМұнайГаз» тобы компанияларымен жасалған ке-
пілдендірілген оффтейк-шарттың арқасында жаңа 
«KMG Automation» кәсіпорны кемінде 250 млн теңгеге 
қысым белгі беру құралдарын құрастыруға тапсырыс 
алады. Бұл бірлескен кәсіпорын қысым датчиктерін 
Қазақстанда және таяу шет елдерде баламасы жоқ 
озық технологиялардың негізінде шығарады.
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Достойная заработная плата, хороший социальный пакет, корпора-
тивная культура – эти составляющие достаточно хорошо мотивируют 
сотрудника, но отнюдь не лишают его надежды получить от компании 
«приятный бонус»: путевку в санаторий, языковой курс или… квартиру. 

КВАРТИРЫ, ПРЕМИИ, КУРСЫ: 
КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СВОИХ СОТРУДНИКОВ В КТЖ

МОТИВАЦИЯ

Б О Л Ь Ш Е П Р Е М И Й, Б О Л Ь Ш Е 
Н А Г РА Д

В АО «НК «Қазақстан темір 
жолы», где трудятся свыше 135 
тысяч сотрудников, прекрасно 
осознают значимость такой под-
держки, поэтому активно приме-
няют не только «моральные» ее 
способы – похвалу, социальные 
льготы, улучшение условий тру-
да, но и материальные. 

Вопреки бытующему мнению, 
что для работников, любящих 
свое дело, удовлетворение фи-
нансовых интересов вторично, в 
КТЖ ежегодно принимают меры 
по повышению уровня заработ-

ной платы: с 1 января 2018 она 
увеличилась на 10%. 

С 2017 года в компании действу-
ет ежеквартальное премирова-
ние работников линейных фи-
лиалов, показавших наилучшие 
результаты по итогам рейтинго-
вой оценки.

«Для применения единых под-
ходов материального и мораль-
ного поощрения работники и 
трудовые коллективы, занявшие 
призовые места по результатам 
рейтинговой оценки, наряду с 
премированием имеют возмож-
ность претендовать на награды 
с денежными выплатами: звания 

«Салалық жарыстын женімпазы», 
«Үздік басшы», «Кәсібі бойынша 
үздік», «Үздік маман», – поясни-
ли в «Қазақстан темір жолы». 

Кроме того, ежегодно за вклад 
в развитие железнодорожной 
отрасли, высокие производ-
ственные и экономические по-
казатели сотрудников компании 
отмечают различными награ-
дами, знаками, почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами. 

По итогам 2018 года в целом на-
градят 2 391 работника, это на 
58% больше, чем годом ранее.
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П О Л У Ч И Т Ь К В А Р Т И Р У 
М О Ж Е Т К А Ж Д Ы Й. Н О.. .

АО «НК «Қазақстан темір жолы» 
для сохранения, укрепления ка-
дрового потенциала и улучше-
ния привлекательности работы 
в железнодорожной отрасли 
берет на себя обязательства и 
по обеспечению работников 
социальными гарантиями, одна 
из них – решение жилищного 
вопроса. 

Компания использует два ме-
ханизма: реализация жилища с 
рассрочкой платежа до 15 лет 
(без переплаты) и предостав-
ление корпоративного жилья в 
аренду. 

Претендовать на собственный 
«уголок» могут все работники 
стальных магистралей. Един-
ственное условие – стаж работы 
в этой отрасли не менее двух 
лет. 

«Жилище реализуется и предо-
ставляется в аренду работникам 
компании по балльной системе 
отбора. Она напрямую зависит 
от стажа, наличия в семье детей, 
инвалидов (в случае таковых), 
срока нахождения работника на 
учете нуждающихся в жилье, а 
также наличия наград», – отме-
тили в компании.

На данный момент в улучшении 
жилищных условий во всех реги-
онах страны нуждаются  10 000 
сотрудников группы компаний 
КТЖ. Ежегодно в рамках двух 
указанных механизмов заявле-
ния подают порядка 1000 ра-
ботников. При этом в компании 
отметили, что с 2008 года до 
настоящего времени было ре-
ализовано и предоставлено в 
аренду 3 714 квартир.

На балансе компании есть и об-
щежития для временного про-
живания, они располагаются на 
приграничных станциях Достык 
и Алтынколь и предназначены 
для молодых специалистов, при-
глашенных гостей. 

В С Е  Л У Ч Ш Е Е – Д Е Т Я М

Большое внимание компания 
уделяет и детям своих сотруд-
ников: в течение летних каникул 
их обеспечивают путевками в 
детские оздоровительные цен-
тры Казахстана и одновременно 
страхуют от несчастных случаев. 
Для того чтобы в пути следова-
ния в лагеря они чувствовали 
себя комфортно и не скучали, 
для них предусмотрены жур-
налы, содержащие познава-
тельные, профориентационные, 
обучающие и развлекательные 
рубрики. 

В 2017 году было оздоровлено 
7000 детей работников группы 
компании, в 2018 году – 8 000 детей.
Особой заботой компания охва-
тывает работников, относящихся 
к числу многодетных. Для них, в 
соответствии с коллективным до-
говором между АО «НК «ҚТЖ» и 
его трудовым коллективом, пред-
усмотрены следующие гарантии:

  оказание материальной по-
мощи к 1 сентября – работни-
кам, имеющим трех и более де-
тей-школьников, работникам, в 
одиночку воспитывающим двух 
детей-школьников в размере 2 
МРП на каждого ребенка;

   оказание материальной помо-
щи ко Дню семьи – многодетным 
семьям работников компании, 
имеющим четырех и более детей 
(дети до 18 лет), и работникам, в 
одиночку воспитывающим двух 
детей и более, в размере 4 МРП.

Рассматривая эффективные нема-
териальные способы мотивации 
персонала, нельзя обойти сторо-
ной такой важный инструмент, как 
обучение сотрудников. По итогам 
10 месяцев 2018 года обучились 
казахскому языку – 136 работ-
ников; английскому языку – 437 
работников; 4 работникам при-
суждены гранты по программе 
«Магистратура».

Евгения СЕМАШКИНА
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Ембі өндірісінде «Дуалды оқыту» бағдарламасы 
күшіне енді.    

«Ембімұнайгаз» АҚ осы бағдарлама бойынша Аты-
рау мұнай-газ университеті мен АПЕК Петротехник 
жоғарғы техникалық колледжі және ағымдағы жыл-
дан бастап Уфа мемлекеттік мұнай-техникалық уни-
верситетінің студенттерімен тығыз байланыс орна-
тып отыр. Бағдарлама аясында студенттер тәжірибе 
мен теорияны шебер ұштастырып, Ембінің өндіріс 
алаңдарында тәжірибе жинақтауға мүмкіндік алуда. 
Олар 14 күн ауысымдық әдіспен өндірістік тәжіри-
беден өтсе, келесі 14 күн бойы білім ордаларында 
теориялық білімдерін жалғастырады. 2015-2018 
жылдар аралығында «Дуалдық оқыту» бағдарла-
масы арқылы 74 студент жұмысшы мамандықтары 
бойынша оқып, тестілік сынақтың қорытындысы 
бойынша үздік деп танылған 35 студент компания- 
ға жұмысқа қабылданды. 43 студент бүгінгі таңда 
жұмысшы мамандығы бойынша оқуларын жалғасты-
руда. Бағдарлама бойынша барлық шығын: студент-
тердің арнаулы киіммен, жатын орынмен, тамақпен 
қамтылуы және оларға төленетін ай сайынғы шәкірт- 
ақы төлемдері компания бюджеті есебінен жүзеге 
асуда. Біз бұл орайда еліміздің мұнай-газ саласына 
маманданған кәсіпорындардың арасынан алғашқы 
болып осындай маңызды жобаны қолға алғанымыз- 
ды мақтанышпен айтамыз. Мұның барлығы – жас 
мамандарға жасалып жатқан үлкен қамқорлық. 

Компания жас мамандарға қамқорлық жасаумен 
қатар, Ембі өндірісінің қалыптасып, дамуында 
өзіндік үлесі бар мұнайшылардың әлеуметтік 
жағдайын жақсарта түсу шараларын өзекті са-
найтыны белгілі. Осы жөнінде тереңірек айтып 
өтсеңіз. 

Иә, компания басшылығы өз қызметкерлерінің әлеу-
меттік жағдайын жақсартуды үнемі назарда ұстап 

Елбасы өзінің биылғы Жолдауында келесі жылды 
«Жастар жылы» деп жариялауды тапсырды. Бұл 
– жастарға, жас отбасыларға жасалып отырған 
үлкен мүмкіндік. Осы орайда, «Ембімұнайгаз» АҚ 
білікті, талантты жас мамандарды қолдау мақса-
тында қандай шараларды жүзеге асырып жатыр? 
Сұхбатымызды осы мәселеден бастасақ. 

Бүгінгі таңда «Ембімұнайгаз» АҚ-да 5 мыңнан астам 
адам еңбек етеді. Олардың орташа жас мөлшері 
44,3 жасты құраса, оның 15  пайызы – жастар. 2018 
жылдың 1 қазанындағы мәлімет бойынша, компани-
яда еңбек етіп жатқан 800-ге тарта мұнайшы – 33 
жасқа дейінгі мамандар. 

Ғасырдан астам уақыт бойы жер қойнауын игеріп 
келе жатқан компания басшылығы үшін өндірісті 
дарынды, білімді жас мамандармен қамту өзекті 
мәселенің бірі саналады. Сол арқылы тарихын те-
реңнен алатын байырғы кәсіпорынның екінші ты-
нысын ашу көзделуде. Өздеріңіз  жақсы білесіздер,  
біздің қоғамда жоғары білімді жастардың маман-
дықтары бойынша жұмысқа орналасуында кедер-
гілер бар. Біздің компания осы жайтты ескере оты-
рып, тың жобаны іске қосты. 2015 жылдан бастап 
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ЕҢБЕК АДАМЫНА БАРЛЫҚ 
ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫ

Атырау облысындағы экономикалық кіріс пен әлеуметтік саланы қатар өрбіткен 
шежірелі Ембі өндірісінде қарапайым еңбек адамының әлеуетін арттыру мақса-
тында тың бастамалар қолға алынуда. Осы орайда «Ембімұнайгаз» АҚ Басқар-
ма төрағасының орынбасары Сәлімжан Нақпаевпен сұхбат құрудың сәті түсті.
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кезекті еңбек демалысқа шығар алдында, мерейлі 
жасқа толғанда, сәби дүниеге келгенде, зейнет- 
керлік демалысқа шыққанда, бала күтімі кезінде, 
ағайындары қайтыс болған жағдайларда компания 
тарапынан материалдық көмектер тиесілі. Ұжым 
мүшелеріне жылына бір рет шипажайларда дема-
лу үшін 250 000 теңге, ал мұнайшы балаларының 
жазғы демалыстары үшін 150 000 теңге көлемінде 
әлеуметтік көмектер ұйымдастырылады. Ал, компа-
ния зейнеткерлерінің шипажайларда емдік дема-
лысын ұйымдастыру үшін олардың есепшотына жыл 
сайын бір рет 150 000 теңге аударылады.  

Ал, отандық мұнай өндіруші компания, мұнай-
лы өңірдің инфрақұрылымын дамытуға қандай 
үлесін қосып отыр?  

Компания өнім өндірумен қатар, жер қойнауын пай-
даланушы компания ретінде ел қазынасына жыл 
сайын қомақты қаражат аударып отыр. Дәлірек айт-
сам, әлеуметтік  жағынан аз қамтылған тұрғындар-
дың тұрмыстық жағдайын жақсарту және аймақтың 
инфрақұрылымын дамыту мақсатында республика-
лық, облыстық бюджетке салық төлемдерін аудара-
ды. «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғам ретінде дер-
бестігін алған 2012 жылдан бастап, 2018 жылдың 
6 айлық қорытындысында салық төлемдері ретінде 
республикалық және жергілікті бюджетке 833 млрд 
теңгеден астам және аймақтың инфрақұрылымының 
дамуына 4,3 млрд теңгеден астам қаражат аударды. 

Нақты облыс бюджетіне көрсетіп отырған көмекке 
тоқталсам, 2017 жылы облыстық бюджетке 10 млрд 
440 млн теңге, 2018 жылдың 9 айлық қорытынды-
сында 7 млрд теңге қаражат бөлінген. Бұл қара-
жаттарға облыс аумағында әлеуметтік нысандар 
салынып, олар бүгінгі таңда жергілікті халықтың 
игілігіне қызмет көрсетуде.

Сұхбат барысында компания үшін басты қағи-
да - қарапайым еңбек адамының жағдайы де-
ген ойды анық байқаттыңыз. Ембілік өндіріс 
алаңдары әлеуметтік нысандармен толықтай 

келеді. Мұнай-газ саласы ауыр жұмыс санатына  
жатады. Үнемі ауыр жұмыста жүретін адамның ден-
саулығы да сыр беретіні даусыз. Осы жағдайларды 
ескерген компания басшылығы «Мерзімінен бұрын 
зейнеткерлік демалысқа шығу» бағдарламасын іске 
қосты. 2014 жылдың сәуір айынан қолданыста жүр-
ген бағдарлама бойынша 55 жасқа келген әйелдер 
мен 60 жасқа толған ерлер мерзімінен бұрын зей-
неткерлік демалысқа шығып, оларға ай сайын жа-
лақысының 60%-ын зейнеткерлік жасқа толғанға 
дейін алып отыру көзделген болатын. Өткен жылы 
еліміздің зейнеткерлік демалысқа шығу жүйесіне 
енгізілген кейбір өзгерістерге байланысты ком-
панияның аталған бағдарламасының да талапта-
ры өзгерді: енді мұнайшы әйелдер зейнеткерлік 
жасқа толуға 3 жыл қалғанда уақытына зейнет-
керлік демалысқа шығуға ынта білдірсе, олар ай-
лық жалақысының 48-50 пайызын 3 жыл бойы ала 
алады, ал басқа өндірістегі ұңғымаларды жерасты 
жөндеу операторлары мен машинистері, көлік жүр-
гізушілер, электр дәнекерлеушілер сияқты ауыр 
еңбек түріне жататын мамандықтарда еңбек ететін 
жұмысшыларға бұл жеңілдіктер 58 жастан бастап 
тиесілі. Нәтижесінде, ауыр жұмыс орындарда ең-
бек ететін жұмысшылар 5 жыл бойы жалақысының 
48-50 пайызын ай сайын алып отырады. 2014-2018 
жылдар аралығында 224 адам «Мерзімінен бұрын 
зейнеткерлік демалысқа шығу» бағдарламасы бой-
ынша уақытынан бұрын зейнеткерлік демалысқа 
шықты. Ал, олардың орындарын жас мамандар ал-
мастырды. Бұл орайда, компания басшылығы екі 
мәселені тиімді шешіп отыр. Біріншіден, қызмет-
керлердің әлеуметтік жағдайын жақсарту жүзе-
ге асса, екіншіден, өндіріс талантты, білімді жас 
мамандармен толығады. Заман талабы бір орын-
да тұрмайды, өндірісті жаңа техникамен, техно-
логиямен қамту өзекті саналса, тың бастамаларды 
дереу іске қосатын талантты жастар екені даусыз. 

Сонымен қатар, жұмыс беруші мен жұмыскердің 
арасында бекітілген «Ұжымдық шарт» талаптары 
бойынша компания өз қызметкерлерін матери-
алдық көмектермен қамтып отыр. Мұнайшыларға 

56
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ынша мұнайшылар үнемі ыстық тағаммен қамтыла-
ды. Бұл орайда, тамақты таситын арнайы ыдыстар 
алынып жатыр. Бұл ыдыстар білгілі мерзімге дейін 
тамақ сапасының сақталуына мүмкіндік береді. Осы 
арқылы біз екі мәселені оңтайлы шешеміз. Бірін-
шіден, жол қауіпсіздігі, тасымал мәселесі шешімін 
тапса, екіншіден, түнгі ауысымда еңбек ететін 
мұнайшылар құрғақ тамақтың орнына ыстық әрі 
сапалы тағаммен қамтылады. Бұл жоба өңіріміздегі 
шетелдік компанияларда жүзеге асып, тиімділігін 
көрсетті. 

2019 жылғы қолданысқа енетін аталмыш жоба 
биылдың өзінде «Жайықмұнайгаз» МГӨБ-не қарас- 
ты 20 адам еңбек ететін Гран кен алаңында сынақ 
ретінде өз жұмысын бастап кетті. 

Шетелдік компаниялар демекші, жұмысын жетіл-
діру, тәжірибе алмасу мақсатында ірі кәсіпорын-
дармен байланыс орнатылған ба? 

Бұл – өте маңызды сұрақ. Компанияның ұстанған 
басты қағидасы – жұмысқа кеткен әр қызметкер 
отбасына аман-есен оралуы керек. Осы бағытта 
оларды ірі компаниялардың қызметтерімен таны-
стыра бастадық. Мәселен, жуырда «Ембімұнайгаз-
дың» бір топ қызметкері Теңіз кенішінде болып, 
мұндағы жатақхана, тамақтану, қауіпсіздік қыз-
меті, жұмысшылар тасымалы, басқа да бағыттағы 
қызметімен танысты. Кейін біріккен семинар өтіп, 
ашық пікір алмасу алаңы жасақталды. Қызметкер-
леріміз «Теңізшевройл» ЖШС өкілдеріне сұрақтар 
қойып, тұшымды жауаптар алынды. Осы үрдісті әрі 
қарай жалғау мақсатында «NCOC», «Қарашығанақ 
Петролеум» компанияларымен іскерлік байланыс 
орнатудамыз.   

Әрине, мұнай-газ секторына маманданған отандық 
компания қызметінің негізгі бағыты – өндіріс са-
ласы. Өндірістің жаңа техникамен, технологиямен 
қамтылуы – өзекті жайт. Десек те, қарапайым ең-
бек адамының жағдайы ұдайы назарда ұсталына-
ды. Әлеуметтік проблемалар оңтайлы шешілген 
ұжымда ғана табысты еңбек орын алады. Осыны 
ескерген компания басшылығы қарапайым еңбек 
адамының қауіпсіз ортада алаңсыз еңбек етуіне 
барлық жағдайды жасап отыр. Өндіріс пен әлеумет-
тік саладағы жаңғырту жұмыстары ұдайы жалғаса 
беретініне  сенімдіміз. 

Сұхбатыңызға рахмет! Еңбектеріңіз жемісті болсын!

қамтылып, бүгінде оларды жаңғырту жұмыста-
ры жүріп жатыр. Осы жөнінде тарқатсаңыз.. .

Бүгінде компания тек өндірістік секторда ғана емес, 
әлеуметтік салада да пилоттық жобаларды іске қо-
сып отыр. Әлеуметтік нысандарды жаңғыр-ту жұ-
мыстарын батыл қолға алуда. Осы мақсатта арнайы 
бағдарлама бекітіліп, күшіне енді, қаражат бөлінді. 
2017 жылы компанияға қарасты «Жайықмұнайгаз» 
мұнай-газ өндіру басқармасы (Исатай ауданы) мен 
«Жылыоймұнайгаз»  мұнай-газ өндіру басқарма-
сының (Жылыой ауданы) әлеуметтік нысандарын 
жаңғырту мақсатында мұнайшылар жатақханасы-
ның жиһаздары, тұрмыстық техника, спорт жаб-
дықтары, төсек-орын, мобильдік вагондар сатып 
алынды. Ағымдағы жылы аталмыш бағдарламаның 
екінші кезеңінде «Доссормұнайгаз», «Қайнармұнай-
газ», «Ембімұнайэнерго» мен «ӨТҚжЖК» басқарма-
лары үшін қосымша қаражат бөлінді. Мұнайшылар-
дың тұрмыстық жағдайын көтеруді мақсат еткен 
компания биыл «Қайнармұнайгаз» басқармасы-
ның Кенбай кен алаңында 100 орындық жатақха-
на, «Жылыоймұнайгаз» басқармасының  Қисымбай 
кенішінде 50 орындық асхана, «Жайықмұнайгаз» 
басқармасына қарасты С.Балғымбаев кен алаңын-
да 150 орындық мұнайшылар асханасын іске қосты. 
Мұнайшылар заман талабына сай жабдықталған 
жатын орынмен, асханамен толықтай қамтылды. Ен-
дігі мақсат – мұнайшылардың тамақтану жүйесіне 
өзгерістер енгізу. Нақтылайтын болсам, «Термостық 
тамақтану жүйесі» пилоттық жобасы жасақталуда.

Сонда бұл – қандай жоба? 

Ембі өңіріндегі шағын кеніштердің (шағын ұжым) 
жұмысшылары орталықтағы асханаға келіп та-
мақтанып жүр. Яғни, мұнайшыларды орталыққа 
тасымалдау үшін арнайы көлік бөлінген. Өздеріңіз 
білесіздер, жол қатынасы бар жерде қауіпсіздік ша-
раларын сақтау проблемасы туындайтыны белгілі. 
Шағын кеніштердегі түнгі ауысымда еңбек ететін  
жұмысшылар үшін құрғақ тамақ (сухой паек – ред.) 
жеткізілетін. Енді термостық тамақтану жүйесі бой-

Ғалия ҚАРАЖАНОВА
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КАК KEGOC ЗАБОТИТСЯ 
О СВОИХ СОТРУДНИКАХ

Спортзалы, социальный пакет, поддержка пенсионеров и орга-
низация помощи пострадавшим при паводках. О том, как забо-
тятся о сотрудниках KEGOC, рассказал Михаил Стребков, глава 
отраслевого профсоюза энергетиков ОО «Энерготехпрофсоюз».

«Бартерные» отношения, когда 
сотрудник делает свою часть ра-
боты, а компания платит зарпла-
ту, уже в прошлом. Сегодня ры-
нок труда требует от работников 
«сверхотдачи» – нестандартного 
мышления, преданности компа-
нии и поддержки ее ценностей.
Работодатель же отвечает на 
это «сверхзаботой» – вникает в 
проблемы каждого сотрудника, 
старается улучшить его жизнь в 
целом, а не только на рабочем 
месте. 

Какую заботу и внимание по от-
ношению к своим подопечным 
проявляет национальная электро-
сетевая компания?

Для создания благоприятных 
условий труда и повышения 
лояльности среди сотрудников 
KEGOC оказывает социальную 
поддержку работникам: мате- 
риальная помощь для оздо-
ровления, к юбилейным датам, 
в связи с рождением ребен-
ка, смертью работника, членов  
семьи работника и пенсионе-
ра, состоящего на учете в АО 
«KEGOC», помощь при оплате 
медицинского лечения работ-
ника и детей, родственников с 
ограниченными возможностями 
независимо от группы инвалид-
ности и возраста, а также другие 
мотивирующие и стимулирую-
щие мероприятия.

С П О Р Т

«В KEGOC очень большое внима-
ние уделяется здоровому обра-
зу жизни. В нашем центральном 
офисе на первом этаже распо-
ложен спортивный комплекс. 
Занимаются все желающие, при-
чем совершенно бесплатно. Есть 
и 25-метровый бассейн, и тре-
нажерный зал, и поле, на кото-
ром можно играть в баскетбол, 
волейбол и мини-футбол. Люди 
тренируются утром, вечером и в 
обеденное время. Есть расписа-
ние по подразделениям, потому 
что желающих много», – расска-
зывает Стребков.
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Гуляим РАУШАНОВА

Для безопасности в комплексе 
есть свои врач и тренеры. Здесь 
же организуют разные спор-
тивные мероприятия и спарта-
киады. Стребков считает, что 
игры на одном поле только что 
пришедшего в компанию нович-
ка с главой компании очень по-
лезны, они укрепляют команд-
ный дух и сокращают границы.

«Бакытжан Кажиев (Председа-
тель Правления KEGOC. – Прим. 
ред.) – отличный волейболист. 
Часто участвует в спортивных 
играх. Еще его постоянно ви-
дят в нашем зале – занимается, 
следит за здоровьем и подает 
пример молодому поколению», 
– поясняет собеседник.

Залы есть не только в головном 
офисе в Астане, но и в регионах. 

«В Северном филиале в Экиба-
стузе на месте бывших складов 
спортивный зал построили соб-
ственными силами. Работники 
сейчас ходят целыми семьями, 
мальчишки по вечерам в футбол 
играют. Там все есть: и оборудо-
ванные душевые, и тренажеры. 
Мы помогли с оснащением и ин-
вентарем», – рассказывает про-
фсоюзный лидер.

Похожий зал оборудован и 
на подстанции в Костанае, а в 
Акмолинских МЭС своя спор-
тивная площадка. Там, где своих 
залов нет, компания старается 
арендовать помещения для про-
ведения спортивных состязаний 
и регулярных тренировок.

П Р Е М И И РА Б О Т Н И К А М И 
П О М О Щ Ь П Е Н С И О Н Е РА М

«В конце декабря будет День 
энергетика – наш профес-
сиональный праздник. Лучших 
будут награждать знаками отли-
чия и дипломами. Также, исходя 
из финансовых возможностей 
компании, выделяются премии 
– без разницы, какая должность 

– от рядового сотрудника до 
высшего руководства – одина-
ковая сумма для всех. В этот же 
праздник чествуют пенсионеров 
– бывших сотрудников KEGOC, 
которых набралось уже более 
700 человек. Им также выпла-
чивается материальная помощь.
Компания старается уделять 
внимание и ветеранам войны и 
труда – также бывшим сотруд-
никам компании.

«Их около 60 человек – трудо-
вой фронт, чернобыльцы, афган-
цы, воевавшие в горячих точках. 
Это взрослые люди, поэтому мы 
сами привозим их, организовы-
ваем культурные мероприятия 
и оказываем материальную по-
мощь. Довольно существенную 
– более 100 тысяч тенге», – де-
лится Стребков.

Собеседник не согласен с тем, 
что принято говорить о молоде-
жи: что они мало знают о вой-
не, не интересуются историей. 
Наоборот, молодые сотрудники 
KEGOC очень отзывчивы и вни-
мательны к ветеранам:

«Если нужен ремонт, стекло вста-
вить, замок поменять, телевизор 
отремонтировать – наши ребята 
всегда оперативно отзываются. 
Ветераны – это люди, которые от-
давали свое здоровье ради нас, и 
мальчишки хорошо это понимают».

Т О Ч Е Ч Н А Я П О М О Щ Ь

«Помните наводнение в Ка-
раганде несколько лет назад? 
Тогда пострадали и наши со-
трудники – у кого-то пал скот, не-
которым срочно надо было сде-
лать ремонт, кому-то пришлось 
полностью восстанавливать дом. 
Сотрудники и руководство пере-
числили определенную долю от 
зарплаты в помощь пострадав-
шим. Собрали порядка 11 мил-
лионов тенге», – рассказывает 
Стребков. 

Помогает компания и сотрудни-
кам, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации: если 
нужна срочная операция за гра-
ницей, а может, сгорел дом или 
понадобились дорогостоящие 
лекарства.

Наряду с мерами по развитию 
персонала, в том числе обуче-
ние, повышение квалификации, 
участие в отраслевых и между-
народных экспертных органах, 
различных проектах Фонда, 
KEGOC также проявляет заботу 
в очень важных «мелочах». Они 
позволяют сотрудникам быть ло-
яльнее к компании, чувствовать 
себя частью коллектива и бренда.

9
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Кеншілер мекеніндегі локомотив машинисі 
А .Старчук теміржолшылар әулетінің үшін-
ші буынындағы өкілі. Мерейі үстем болған 
тасымал еңбеккеріне сайыстың ауыспалы 
кубогы, «Құрметті локомотив машинисі» 
төсбелгісі табысталып, естелік сыйлық (ұялы 
телефон) берілді.

Жыл сайынғы кәсіби жарыстың екінші орнын 
Қостанай локомотив пайдалану депосының 
локомотив машинисі Сергей Болбат иеленсе, 
үшінші орынды Бурабай шипажайы локомо-
тив пайдалану депосының локомотив маши-
нисі Алексей Скорику еншіледі. Олар да тар-
ту-таралғысыз қалмады. Сондай-ақ, барлық 
жеңімпаздарға, алған жүлделеріне қарай 
қомақты сыйақы тағайындалды.

Игі шараны ұйымдастырушылар 2006 жылы 
алғаш рет өткізіліп, пойыздар қозғалысы қа-
уіпсіздігін, локомотив машинисі мамандығы-
ның мәртебесін көтеруге арналған байқауға 
қатысушылар өздерінің жоғары білім дең-
гейін және біліктіліктерін арттыруға деген 
құлшынысын көрсете білгенін айтады. 

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ жыл сайын өткізіліп тұратын салалық 
«Жыл машинисі» байқауының қорытындысын шығарды. Байқау 
нәтижесінде Қарағанды локомотив пайдалану депосының қыз-
меткері Антон Старчук «2018 жылдың үздік машинисі» атанды.

ҚАРАҒАНДЫ МАШИНИСІ 
МЫҚТЫ БОЛЫП ТАНЫЛДЫ

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ баспасөз қыз-
метінің хабарлауынша, ақтық сында бірінші 
кезеңді еңсерген өңірлік деполардың 30 ең-
беккері бақ сынаған. 

«Байқауға жұмыс өтілі 1 жылдан кем емес 
және 12 ай мерзімде пойыздық-маневрлік 
әрекеттерде ақауға жол бермеген кез-кел-
ген біліктілік сыныбындағы машинистер қа-
тысты. Ақтық кезең тестілеу арқылы үш са-
тыда өткізілді», - дейді қазылар алқасының 
төрағасы, «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ  Жылжы-
малы құрамды  пайдалану департаментінің 
бас менеджері Болат Ибадуллаев. 

Б.Ибадуллаевтың түсіндіруінше, негізінен 
нормативтік құжаттарды білу деңгейіне ерек-
ше назар аударылды. Мәселен, техникалық 
пайдалану ережесі, жылжымалы құрамның 
тежегішін пайдалану, белгі беру мен байла-
ныс, пойыздардың қозғалысы мен маневрлік 
жұмыс нұсқаулығы, қозғалыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі локомотив бри-
гадасының іс-қимылының тәртібі туралы 
бұйрық сынды құжаттар жіті сарапталған.

Тәңірберген АРҒЫН
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Мировая ответственность единогласно 
заявляет: стационарные телефоны – 
проявление анахронизма. Для того что-
бы узнать, как к этому инструменту от-
носятся казахстанцы, редакция SK News 
обратилась к специалистам «Казахтеле-
кома». 

ЗВОНЯТ ЛИ КАЗАХСТАНЦЫ 
ПО ДОМАШНЕМУ ТЕЛЕФОНУ? 
ЕСЛИ ДА, ТО КУДА?

Фиксированная телефония как самостоятельная 
услуга постепенно утрачивает свою ценность сре-
ди казахстанцев: по данным за октябрь 2018 года, 
количество зарегистрированных линий составило 
2,4 млн. Однако это, по мнению специалистов АО 
«Казахтелеком», соответствует сценарию разви-
тия ведущих мировых телеком-рынков и свиде-
тельствует о чрезвычайно высокой распростра-
ненности и доступности услуг мобильной связи. 

«По данным на 1 ноября 2018 года, плотность 
основных телефонных аппаратов на 100 жителей 
составила 17,4%. В 2014 году этот показатель был 
на уровне 24,5%, в 2009-м – на уровне 21,3%», – 
отметили в компании. 

Активнее всего домашними стационарными теле-
фонами пользуются абоненты РДТ «Алматытеле-
ком» – 23,1%. Вслед за ними идут пользователи 
Центральной региональной дирекции телекомму-
никаций – 22,9%, Восточной – 16,3%, Северной – 
13,6% Западной – 13,4% и Южной –10,7%. 

При этом наибольший спрос на услуги фиксиро-
ванной телефонии наблюдается в городах, неже-
ли в небольших населенных пунктах: 68,85% про-
тив 31,15%. 

На вопрос, куда чаще всего звонят казахстанцы с 
помощью стационарного телефона – за рубеж, в 
другие города Казахстана или внутри своего на-

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
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Евгения СЕМАШКИНА 

селенного пункта, в АО «Казахтелеком» ответили, 
что распределение исходящего платного трафика 
выглядит следующим образом: 

  внутри зоны – 48,2%;
  междугородная связь внутри РК – 42,1%;
   звонки на международные направления – 9,7%.

В пресс-службе пояснили, что для «поддержания» 
числа абонентов местной связи с учетом тенден-
ций развития рынка телекоммуникаций и измене-
ний в предпочтениях пользователей услуг связи 
АО «Казахтелеком» делает акцент на развитие 
пакетных предложений. 

Для сохранения существующего размера або-
нентской базы общество постоянно работает над 
развитием продуктового предложения (пакети-
рование услуги с широкополосным доступом в 
Интернет, усовершенствование ТВ-предложения, 
оптимизация контента), усовершенствованием ка-
налов продаж, повышением качества обслужива-
ния клиентов и управлением оттоком. 

Также с целью повышения лояльности к услугам 
АО «Казахтелеком» прилагает усилия для разра-
ботки дополнительных услуг и модернизации су-
ществующих.

В К А К И Х Р Е Г И О Н А Х СТ РА Н Ы А КТ И В Н Е Е  В С Е Г О П О Л Ь З У Ю Т С Я Д О М А Ш Н И М И 
СТА Ц И О Н А Р Н Ы М И Т Е Л Е Ф О Н А М И?

25
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Бұл шешім құрылымдық бөлімше-
лердің жұмысын жандандырып қана 
қоймай, өндіріске тың тыныс береді 
деген сенім зор. Осындай жауапты 
міндет жүктелгендердің бірі бұрын 
Жезқазған мұнай құбыры басқарма-
сының бас инженері болып еңбек 
еткен, қазір Шығыс операторлық 
қызметтер көрсету басқармасының 
басшысы, отандық мұнай тасымалдау 
саласында 17 жыл бойы табан аудар-
май еңбек етіп келе жатқан Нұржан 
Күшжановты: «Үйреніп қалған бір 
аймақтан мүлдем танымайтын екінші 
жаққа қызмет ауыстыру қиын болған 
жоқ па?», - деп әңгімеге тарттық.

«Психологиялық тұрғыдан алғашында 
жатырқағаным рас. Дегенмен адам 
баласы бәріне де үйренеді ғой. Басқа 
ұжым болғандықтан әртүрлі адам, 
қилы мінездер болады. Бұл жаққа 
келгелі бір жылдан астам уақыт өтті,  
ортақтасып еңбек етіп келеміз. Жал-
пы қызмет бойынша орын ауыстыру 
ең бірінші өзіңді тануға зор мүмкіндік 
деп білемін. Баршамыздың басымыз- 
ды қосатын мұнай құбыры болған-
дықтан, орын ауыстырудан қорқу-
дың қажеті жоқ», - деп жауап берген 
ол мұндай өзгерістің артықшылығы 
ретінде өткен жұмыста алған оң 

тәжірибені жаңа бөлімшеге енгізуді, 
алға қойылған міндеттерді барынша 
жедел әрі сапалы орындауға ынтаның 
артатынын атады. 

Өндіріс пен ұжым ішінде түрлі 
жаңашылдықтардың кәдеге жаратуда 
Нұржан Күшжанов «ҚазТрансОйл» АҚ  
қызметкерлерінің  еңбек қауіпсіздігі 
және оны қорғау, өнеркәсіп, өрт, көлік 
қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, 
көшбасшылық, қызметкерлердің әдебі 
мен өзара қарым-қатынасы назарда 
ұсталатынын жеткізді.

Саналы түрде қауіпсіздікті сақтауға 
шақыру, сондай-ақ Ұжымдық шарттың 
негізгі ережелерін түсіндіру мақса-
тында және туындайтын әлеумет-
тік-тұрмыстық мәселелерді монито-
рингілеу бойынша еңбек ұжымымен 
тұрақты негізде тоқсан сайынғы кез-

десулер болып тұрады екен. Басқарма 
бойынша оқиғалар туралы хабарлама 
жіберу тәртібі жөніндегі нұсқаулыққа 
сай, барлық жағдайдағы оқиғалар, 
құқықбұзушылықтар жөніндегі жұмыс  
реттелген, болуы мүмкін штаттан тыс 
жағдайларға көңіл бөлу әрекеттері 
меңгерілуде, апатқа қарсы жаттығулар 
мен оқу-жаттығу сабақтары өткізілуде. 
Болашағы бар жас мамандар қата-
рынан ішкі кадрлық резерв құру бой-
ынша  жұмыстар қолға алынған.

«Әрине жоспардың барлығын санама-
лап берудің қажеті болмас. Басты мақ-
сатымыз – қауіпсіз, іркіліссіз мұнай 
тасымалын қамтамасыз ету, ұжымдағы 
тұрақтылықты, адамдарымыздың 
өмірін сақтау», - деп түйіндеді Нұржан 
Күшжанов. 

БАСТЫҚТАР ДА БАСҚА 
ҚЫЗМЕТКЕ АУЫСАДЫ

«ҚазТрансОйл» компаниясында басшылықтағы мамандар-
дың орнын ауыстыру бағдарламасы қолға алынды. Негізгі 
мақсат - қызметкерлерге өз білімі және тәжірибесін басқа 
қызметте кеңінен көрсетуге мүмкіндік беру, жаңа ортада 
таныла білуіне жағдай жасау. 

Бейбіт БӨЖЕНОВ
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История о том, что оператор Карагандинского филиала получает бонусы по несколько сотен 
тысяч тенге ежемесячно – и это не считая оклада, – очень заинтересовала читателей нашего 
сайта sknews.kz. Редакция решила узнать, что из себя представляет эта заманчивая система 
поощрения Казпочты. 

ПУТЕВКИ В ЖАРКИЕ СТРАНЫ И 
БОНУСЫ ПО 300 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ: 
МОТИВАЦИЯ ОТ КАЗПОЧТЫ

О розыгрышах, путевках и дру-
гих фишках компании расска-
зала управляющий директор по 
персоналу и управлению изме-
нениями Акмарал Найзабекова.

«Казпочта – коммерческая ком-
пания, которая оказывает по-
чтово-логистические услуги. Мы 
стараемся быть клиентоориен-
тированными, и наши тарифы 
очень доступны, поэтому мне-
ние, что у нас уж очень богатая 
компания, – заблуждение. Соот-

ветственно, постоянно подни-
мать заработную плату – для нас  
достаточно дорого. Вместо этого 
мы стараемся мотивировать лю-
дей на повышение эффективно-
сти труда иными путями», – рас-
сказывает она.

Сотрудники могут зарабатывать 
деньги за счет своей активности 
и инициативности. 

«У нас есть своя мотивационная 
программа. К примеру, когда со-

трудники принимают посылки от 
интернет-магазинов, за каждую 
новую они получают опреде-
ленную сумму от компании. Есть 
другая категория – операторы, 
которые заключают кредитные 
договоры с гражданами, сотруд-
ничая с банками второго уров-
ня», – делится собеседница.

Система распространяется на 
многих. Курьеры получают бо-
нусы за количество доставок, 
почтальоны зарабатывают тем, 

17
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что вовремя доставляют вы-
писки из ЕНПФ или уведомле-
ния о штрафах за нарушения 
правил дорожного движения. 
Все зависит от выработки – 
чем работники эффективнее, 
быстрее, коммуникабель-
нее, тем больше их доплаты. 

«Для всего производственного 
персонала мы недавно внедрили 
мотивацию за привлечение юри-
дических лиц как клиентов по фи-
нансовым услугам. Здесь не важ-
на должность – это может быть и   
курьер, и сортировщик. К примеру, 
почтальоны доставляют посыл-
ки и письма в разные организа-
ции. Там они могут договориться, 
чтобы эти компании обратились 
в Казпочту для зарплатного про-
екта или открытия расчетного 
счета. Это небольшие поощре-
ния, но за месяц или полугодие 
может накопиться сумма, доста-
точная для того, чтобы стать хо-
рошим стимулом стараться даль-
ше», – рассказывает Найзабекова.

Также в компании имеется «те-

кущее премирование» – за вы-
полнение ключевых, запланиро-
ванных показателей. 

«Если операторы и начальники 
отделений выполняют план про-
даж, они могут получить премию 
до 33% от оклада. Результат 
определяется количественно. К 
примеру, в прошлом квартале 
нужно было организовать 30 
посылок, а в следующем – 35», 
– делится собеседница.

Лучше работать сотрудников 
Казпочты могут стимулировать 
и другие возможности. Практи-
чески постоянно компания сов- 
местно с партнерами организо-
вывает акции и розыгрыши.

«Сейчас совместно с банка-
ми мы разыгрываем среди со-
трудников путевки в жаркие 
страны. Бывает, призами ста-
новятся планшеты, ноутбуки, 
телевизоры, холодильники и 
микроволновые печи. Побе-
дитель определяется в зави-
симости от объема оказанных 

услуг или суммы. Кто больше 
оформит кредитов, тот и побе-
дил», – поясняет специалист.

Помимо этого, проводятся ак-
ции и с другими целями. Для 
продвижения бренда компании 
в социальных сетях маркето-
логи запускают конкурсы на 
лучшие фото или видеоролики. 
«Когда работники рассказыва-
ют о наших услугах, цифровых 
офисах, франчайзинговых точ-
ках или робопостах, они могут 
участвовать в розыгрышах и 
получать призы, а население 
становится осведомленнее», – 
поясняет она.

Можно сказать, что Казпочта 
стремится к принципу win-win, 
когда выигрывают и сотрудни-
ки, и сама компания. А инстру-
менты организации становятся 
для работников возможностями 
реализации и раскрытия потен-
циала.

Талгат БАУРЖАНОВ
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2018 жылдың сәуірінен бастап «Самұрық-Энерго» 
компаниясында «Комплаенс» атты жаңа қызмет 
жұмыс істей  бастады. Банк саласында табысты қол-
данылып жатқан бұл бақылау қызметінің түрі бүгін-
де ірі бизнес саласында, соның ішінде «Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ» АҚ компаниялар тобында жолға қой-
ылуда. SK News редакциясы осы тың өркениет мә-
дениетінің энергетикалық холдингте енгізілу бары-
сымен танысып қайтты. 

КОМПЛАЕНС-МӘДЕНИЕТ: 
ӨРКЕНИЕТТІ БИЗНЕС ЖҮРГІЗУ 
ӨНЕГЕСІ

Компанияда Комплаенс қыз-
метінің өрісі ұзарып келе жатқа-
нын жұмыс орындарына жетпей-
ақ байқауға болады. Лифттерге кіре-
берісте, сондай-ақ көзге түсетін жер-
лерге ілінген «жедел желі» жұмысы 
туралы хабарландырулар қызметкер-
лердің де, холдингтің Корпоративтік ор-
талығына және еншілес компанияларға 
келушілердің де назарына ілінетіні анық. 

Самұрық-Энергода әрбір қызметкер 
ұстануға тиіс Комплаенс бағдарлама-
сын – заңдарды және ішкі құжаттарды 
сақтай отырып, бизнес жүргізу мәде-
ниетін енгізудің қарапайым тетіктері 
деуге болады. Бізді қызмет басшысы 
Дәурен Ақшалов пен бас менеджер 
Дәурен Тулин қарсы алды. Осы тұста 
реттеуші нормалар мен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнама талап-
тарының сақталуын бақылайтын Ком-
плаенс қызметкерлерін әлемдік озық 
тәжірибеге сәйкес, Директорлар кеңесі 
тағайындап, есебін тыңдайтынын атап 
өткіміз келеді.

Дәурен Ақшалов бізді Корпоративтік 
орталық қызметкерлерінің жұмыс 
орындарына ертіп келді. Кейбір жұмыс 
компьютерлерінің мониторларындағы 
күту режимінде «Біздің басты құн-
дылықтар», «Біздің қағидаттар», «Ком-
плаенс», «Мүдделер қақтығысы» деген 
тақырыптағы слайдтар бейнеленген. 

«Бұлар Комплаенс мәдениетін қалып-
тастыру және Әдеп кодексінің норма-
ларын қызметкерлер назарына жеткізу 
үшін қолданылған идеяларымыздың 
бірі. Кодекс нормаларын еске салып 
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жоқ. Әлем тарихы әдеп ережелері жа-
зылған бірқатар құжаттардың бұрын-
нан болғанын көрсетіп отыр. Мәселен, 
солардың бірі – осыдан 300 жыл бұрын 
жазылып, бүгінгі күні  айтарлықтай өз-
геріссіз сақталған «Самурай кодексі», 
- деп атап өт ті «Самұрық-Энерго» АҚ 
Комплаенс қызметінің басшысы Дәурен 
Ақшалов. 

тұру оны қызметкерлердің санасына 
терең сіңіруге көмектеседі және де 
холдингтегі мәдениеттің ажырамас 
бөлігіне айналып, сол арқылы әдеп 
қағидаттарының бұзылуына жол бер-
мейді»,  - деп жымиды Дәурен Ақшалов 
мониторларды нұсқап.

Комплаенс функциясын қаржы саласы-
на енгізуде мол іс тәжірибесі, сондай-ақ 
International Compliance Association 
(UK) комплаенс саласындағы халықа-
ралық дипломы бар Дәурен Ақшалов  
енді оны квазимемлекеттік секторға 
енгізуде. Ол «Самұрық-Энерго» АҚ-ға 
келгеннен кейін, 2018 жылғы 29 ма-
усымда компания мен оның еншілес 
ұйымдарында Әдеп кодексі және Бел-
сенді түрде ақпараттандыру саясаты 
(орталықтандырылған жедел желі сая-
саты) қабылданды. Сондай-ақ,  үш шепті 
қорғаныс моделіне сәйкес, компла-
енс-менеджменттің негізгі бағыттарын 
айқындайтын Комплаенс тәуекелдерді 
басқару саясаты қабылданды. Компла-
енс функциясы энергия холдингінің 
негізгі бизнес процестеріне ойдағыдай 
енгізілуде, корпоративтік интернет-ре-
сурста ашылған «Комплаенс қызметі» 
деген бөлімде комплаенс тақырыбын-
дағы оқу бейне-роликтері мен мате-
риалдары орналастырылып, сұрақ қою 
мүмкіндігі қарастырылған. Энергиялық 
холдингтің топ-менеджменті тара-
пынан Комплаенс бағдарламасына қол-
дау көрсетілетінін, көзқарас оң екенін 
ерекше атап өту қажет.  

«Әдеп кодексі, түптеп келгенде, бірне-
ше міндетті: басқарушылық, беделдік 
және корпоративтік міндетті қатар ше-
шеді. Әдеп кодексі бүгін ойлап табылған 

Кодекс құндылықтарды, әдеп негізгі 
қағидаттары мен стандарттарын бел-
гілейді, барлық тараптардың мүдде-
лерінің қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Құжат корпоративтік мәдениетті да-
мытуға, нарықтың ашық әрі адал қа-
тысушысы ретінде «Самұрық- Энерго-
ның» беделін нығайтуға бағытталған. 
Комплаенс қызметінің бас менеджері 
Дәурен Тулиннің айтуынша, сыбайлас 
жемқорлық, алаяқтық, ұрлық және биз-
несті адал жүргізбеу кез келген ком-
панияның беделіне нұқсан келтіретіні 
даусыз.   

«Бедел «Самұрық-Энергоның» аса 
құнды активі болып табылады. Әр-
бір қызметкер Компанияның беделін 
нығайтуға ұмтылып, активтердің өсуіне, 
олардың құнын қалыптастыруға үлкен 
жауапкершілікпен қарауға тиіс», - дей-
ді Дәурен Тулин.
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Кодексте «Самұрық-Энергоның» қыз-
меткерлері белгілі бір жағдайлар орын 
алғанда не істеу керек екені – әріптес- 
терімен қалай қарым-қатынас жасауы, 
неліктен сыйлықтар алуға болмайтыны, 
әлеуметтік желілерді пайдалануда кез-
десетін сын-тәуекелдер - міне осының 
бәрі нақты айқындалған. 

«Егер қызметкерлеріміз Әдеп кодексінің 
маңыздылығын және оны бұзғаны үшін 
жауапкершілікке тартылатынын түсінсе, 
онда бұл Компанияны сыбайлас жемқор-
лық әрекетіне тарту тәуекелдерін едәуір 
азайтады. Сондай-ақ, сыбайлас жемқор-
лыққа деген теріс көзқарас білдірілме-
се, дертті идея адамдардың ой-санасына 
барған сайын тереңдей сіңіп, олардың 
пейілін бұзады, түптеп келгенде – ком-
панияның беделіне сызат түсіреді», - деп 
атап өтті «Самұрық-Энерго» АҚ Компла-
енс қызметінің басшысы. 

«Самұрық-Қазына» қоры тобына қа-
расты компаниялардағыдай Самұрық- 
Энергода сыбайлас жемқорлық пен па-
рақорлық деректеріне нөлдік төзімділік 
айқындалған. Егер қызметкер Әдеп ко-
дексін және заңнаманы бұзушылықпен 
бетпе-бет келген жағдайда не істеу ке-
рек екендігі Белсенді түрде ақпарат-
тандыру саясатында  жазылған. «Жедел 
желіге» келіп түскен хабарламаның 
бәрін Deloitte тәуелсіз компаниясы са-
ралап отырады.  

«Самұрық-Энерго» АҚ-да Комплаенс 
қызметінің жұмысы басталғалы бері 
қызметкерлерден бірнеше өтініш келіп 
түсті, бірақ олардың бәрі анонимдік ха-
барламалар болатын. Мүмкін, адамдар 
жұрттың алдында ашық айтуға қорқатын 
шығар. Алайда, қызметкерлердің қорқуы 

орынсыз – Белсенді түрде ақпараттан-
дыру саясатына сәйкес, заңбұзушылық 
туралы хабарлаған қызметкерлер не-
месе өзге адамдар ешқандай жазаға 
тартылмайды. Олардың құқықтары мен 
мүдделері толығымен қорғалады, соның 
ішінде жұмыс орны сақталады. Қосым-
ша айта кетейін, орталықтандырылған 
«жедел желі» жұмыс істегелі бері және 
келіп түскен шағымдарды тексеру нәти-
жесі бойынша түзеу шаралары, сон-
дай-ақ ереже бұзушылыққа жол берген 
қызметкерлерге қатысты тәртіптік жа-
залау шаралары белгіленді», - деп атап 
өтті   Дәурен Ақшалов. 

Биыл Комплаенс қызметі «Самұрық- 
Энерго» АҚ Корпоративтік орталығының 
және бірқатар еншілес ұйымдардың қыз-
меткерлері үшін «Комплаенс функция-
сы», «Жаңартылған Әдеп кодексі және 
Белсенді түрде ақпараттандыру саяса-
ты» тақырыбында тренингтер өткізді. 

2018 жылғы 10 қыркүйекте Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің өкілдерімен бір-
лесе отырып, Корпоративтік орталықтың 
және бірқатар еншілес ұйымдардың 
қызметкерлері үшін сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы заңнама нормаларының 
квазимемлекеттік компанияларда қол-
данылу мәселелері бойынша семинар 
өткізілді. Дәурен Ақшаловтың айтуынша, 
энергетикалық холдингтің кәсіпорында-
рында комплаенс функциясы енгізіліп, 
тиісті қазіргі заманғы өркениет мәдение-
тінің қалыптасатыны туралы ақпаратты 
қызметкерлер оң қабылдаған. 

Аркадий МҰХАМЕДЖАНОВ
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В Астане прошел форум 
«Будущее рынка труда: 
новые возможности». Его 
участники обсудили сразу 
несколько насущных тем: 
появление новых профес-
сий, увеличение интереса 
к гибким формам занято-
сти, важность постоянного 
развития работников. 

КАКОЙ ОН – 
РАБОТНИК БУДУЩЕГО?

Открыл мероприятие пре-
мьер-министр РК Бакытжан Са-
гинтаев.

«Казахстан строит открытое об-
щество и открытую экономику. 
Стратегия нашего развития на-
целена на интеграцию страны в 
топ-30 наиболее успешных го-
сударств мира. И мы, безуслов-
но, сталкиваемся с новыми гло-
бальными трендами и вызовами 
для мирового рынка труда», – 
задал тон разговору Бакытжан 
Сагинтаев.

Стремительный процесс цифро-
визации и технологий, таких как 
Индустрия 4.0, «большие дан-
ные», искусственный интеллект 
и робототехника, ведет сразу к 
нескольким переменам:

  Меняет структуру рабочих 
мест. По прогнозам экспертов, 
уже к 2025 году около 140 млн 
рабочих мест – это 4% от их об-

щего числа – могут исчезнуть,
3 млрд рабочих мест, или 80–
90%, – усложниться. 

  Ведет к появлению новых 
профессий и отраслей. Специа-
листы уверяют: около 10%, или 
350 млн рабочих мест, мирового 
рынка труда будет представлено 
новыми профессиями. Они по-
явятся на стыке традиционных 
отраслей и инноваций.

  Способствует развитию гиг- 
экономики, которая требует 
более гибких форм занятости, 
самозанятости и максимального 
вовлечения уязвимых групп на-
селения в рынок труда. 

«Все эти новые вызовы не про-
сто теория. Мир уже сталкива-
ется с ними», – заверил присут-
ствующих премьер-министр. 

По словам Бакытжана Сагин-
таева, Казахстан активно фор-

мирует свою политику для 
управления происходящими 
изменениями и старается вести 
работу на опережение. В част-
ности, планомерно реализуются 
институциональные реформы 
«Плана нации: 100 конкрет-
ных шагов», для приближения 
к передовым международным 
практикам внедряются стандар-
ты ОЭСР. Также правительство 
разработало специальный стра-
тегический план развития до 
2025 года, призванный обеспе-
чить рост экономики Казахстана 
темпами, выше роста мировой 
экономики. 

«Мы ожидаем, что в ближайшие 
семь лет на отечественный ры-
нок труда выйдет около двух 
миллионов выпускников кол-
леджей и университетов. Всех их 
нужно обеспечить качественны-
ми рабочими местами. Поэтому, 
во-первых, мы ведем работу по 
созданию к 2025 году порядка 
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миллиона рабочих мест. Во-вто-
рых, правительство внедрило 
Национальную систему прогно-
зирования трудовых ресурсов. 
Ее главная задача – упрежда-
юще оценить спрос и предло-
жение на рабочую силу, опре-
делить потребность в кадрах и 
создать систему для их подго-
товки и переподготовки», – ска-
зал премьер-министр. 

Третий пункт, который позволит 
увеличить количество рабочих 
мест, – введение механизмов 
управления перетоками трудо-
вых ресурсов, высвобождаю-
щихся в результате технологиче-
ской модернизации. Четвертый 
– реализация программы раз-
вития масштабного предприни-
мательства, на эти цели с начала 
2017 года выделено 190 млрд 
тенге. Эта мера позволила ох-
ватить мерами содействия за-
нятости более одного миллиона 
человек, в том числе 430 тысяч 
человек в 2018 году. 

Кроме того, для повышения гиб-
кости рынка труда с 1 января 
2018 года введена Электронная 
биржа труда – первая цифро-
вая площадка в стране и самый 
большой банк вакансий и резю-
ме. К ней подключены все 200 
государственных и 48 частных 
агентств занятости, а также ряд 
СМИ и онлайн-площадок. 

Во время тематической сессии 
на тему «Инклюзивная занятость 
и меры поддержки работников» 
один из спикеров – замести-
тель председателя правления 
по управлению персоналом и 
социальным вопросам ERG Инна 
Губарева отметила, что в совре-
менных условиях жизни работ-
ники должны обладать сразу 
несколькими навыками и компе-
тенциями. 

«Если говорить о том, что необ-
ходимо сегодня развивать, на что 
делать акценты, то это доступ к 
возможности роста, регуляторная 
среда и обучение на протяжении 
всей жизни. Последний пункт – 
достаточно актуальная тема, ко-
торая обсуждается во всем мире. 
Если раньше человек получал 
одно образование до 25 лет, то 
сегодня в западных странах речь 
идет о трехпиковой модели: пер-
вый пик предполагает обучение 
до 25 лет, второй пик – в возрас-
те 30–55 лет, третий – старше 55 
лет. И уже сегодня человеку при-
ходится менять несколько видов 
деятельности, не должностей (!), 
а именно несколько видов дея-
тельности. Сегодня нужно быть 
готовым к переходу из одной 
индустрии в другую, нужно иметь 
несколько профессий, быть гото-
вым к учебе, переквалификации 
на протяжении всей жизни», – 
рассказала Инна Губарева. 

В кулуарах форума она отме-
тила, что работодатели долж-
ны учитывать эту потребность 
и использовать ее как один из 
инструментов мотивации, под-
держки своих сотрудников.

«Мотивировать человека только 
одним инструментом – зара-
ботной платой, наверное, уже 
недостаточно. Особенно если 
говорить о новом, молодом по-
колении, которое приходит с 
совсем другим мировоззрением. 
Для них понимание того, где они 
будут через несколько лет, есть 
ли у них возможность двигаться, 
узнавать что-то новое, – все это 
в их собственном рейтинге при-
оритетнее. Работодатель должен 
обратить большое внимание 
именно на эту область, которую 
в HR-практике называют управ-
ление талантами, на развитие 
человека. Причем предоставлять 
возможность не только развития 
в профессиональном направле-
нии, но и в каких-то личностных 
компетенциях. Например, давать 
возможность заниматься спор-
том, проявлять свои способно-
сти в пении, рисовании. Именно 
в таком случае сотрудник будет 
чувствовать себя полноценным, 
многогранным, востребован-
ным», – заключила собеседница. 

21
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Жаннат КЕМАЛ

«МҰНАЙШЫ БОЛСАМ» 
ДЕГЕН АРМАННЫҢ БИІГІНДЕ

Еңбек жолын 1987 жылы операторлықтан бастаған Алма-
гүл Оразалиева бүгінде геолог мамандығының нағыз май-
талманы. №3 мұнай және газ өндіру цехында ғана емес, 
тұтас Жетібай кенішінде білікті геологты білмейтін адам 
некен-саяқ.

Әкесі Абат М.Губкин атындағы 
Мәскеу мұнай мен газ универ-
ситетін тәмамдаған, шетелде 
білім алған озық үлгілі маман-
дардың алғашқы сапынан еді. 
1958 жылы құрылған Батыс Қа-
зақстан геология басқармасын-
да жемісті еңбек етіп, кейіннен 
дүние салды.

«Әкем өмірден қайтқанда бала 
едім. Ол кісінің еңбек жолын 
есейе келе бауырларымнан 
естіп-біліп, кейін «Мұнайшы 
болсам» деген арманның жете-
гіне ілестік қой. Мақсат орын-
далды. Сонау Жайық бойынан 
жылжып, мұнайлы мекенге 
тұрақтадық», - деп еске алады 
кейіпкеріміз.

Атыраудан «Маңғыстау қайда-
сың» деп тартып отырған Ал-
магүл апа қазыналы түбектен 
өмірлік бақытын кездестіріп, 
1992 жылы үлкен шаңыраққа 
келін болды. Өсіп-өнген ортаны 
ел ішінде «Мұнайшылар әулеті» 
деп құрметтейді. Марқұм ата-

сы Орынбасардың жолын қуған 
ұл-қыздары Баянсұлу мен Аға-
тай да мұнайшылар. Жары Жұма 
« О й л Тр а н с п о р т Ко р п о р э й ш н » 
мекемесінде машинист болып 
еңбек етеді.

Өндіріспен бірге өркендеген 
Алмагүл Абатқызының естелігі 
бірлігі жарасқан мұнайшы әріп-
тестері туралы жылы лебізге 
толы. Бір кездері мұнай және 
газ өндіру цехының шебері 
болған Алик Айдарбаевтың ең-
бек мектебінен өткен қайсар 
қыз талай қиындықты қажыр-
лықпен ноқталап, қаймықпай 
күрескенін жасырмады.

«Ол кісіден көп нәрсе үйрендім. 
Шебердің аты шебер ғой. Жас 
болса да бас бола білді», - дейді 
Алмагүл Абатқызы.

Өңкей «сен тұр, мен атайын» 
дейтіндей атпал азаматтармен 
қанаттаса еңбек еткен мықты 
маманның еңбегі еш кеткен жоқ. 
Компания басшылығының ма-

рапаты жетерлік. 30 жыл табан 
аудармай өлкенің өндірісін да-
мытуға бір кісідей үлес қосып, 
мұнайшылық атакәсібін адал 
атқарып жүр. 

Түзде геолог, үйде адал жар, аяу-
лы ана, жолдасы Жұма Аманов- 
пен 4 бала тәрбиелеп отырған 
Алмагүл апаның көкейдегі көп 
мақсатының бірі - ұлын үйлен-
діріп, келін түсіріп, немере сүю. 

Қазақта «Маңдайы терлемегеннің 
қазаны қайнамайды» деген жақ-
сы сөз бар. Істің көзін, еңбектің 
ебін тауып, қазыналы аймақтың 
қара алтынын халық игілігіне жа-
ратуда Алмагүл Абатқызы секілді 
жандардың еселі еңбегі баршаға 
өнеге бола алады.

21
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Мы уже говорили, что Турксиб кардинально 
изменил жизнь казахов, стал своеобразной 
«дорогой жизни». Мы бы без лишнего пафо-
са добавили – дорогой новой жизни. И вот 
почему. Жизнь кочевника, по сути, не меня-
лась тысячелетиями. Хорошо это или плохо 
– не столь важно в данном вопросе. Дело в 
том, что само время диктовало новые усло-
вия, и к тому же появилось множество со-
путствующих факторов.

Как бы то ни было, строительство Туркеста-
но-Сибирской магистрали совпало с резким 
изменением жизни кочевников. Конечно, 
одним из основных мотивационных шагов 
было стремление выжить в новых условиях. 
Но следует заметить, что коллективизация 

в Казахстан пришла, когда стройка уже шла 
полным ходом, хотя в последующем и при-
бавила число рабочих из местных кадров. 
Другими словами, на Турксиб люди шли не 
только за хлебом. Вокруг строительства 
«Дороги жизни» стали появляться школы 
«ликбеза», медпункты, рабфаки, то, что при-
нято без всякой иронии называть очагами 
цивилизации. 

Несомненно, не последнюю роль в мо-
тивации «строителей первой пятилетки» 
играла идеологическая составляющая, а 
также материальная выгода в виде пер-
спектив карьерного и партийного роста. Но 
по большей части это касалось рабочих и 
специалистов, прибывавших в наши края 

Когда отдельно взятый человек 
меняет профессию и привычный 
уклад жизни, то происходит свое- 
образная революция сознания. 
Другое дело, когда эта «револю-
ция» разом затрагивает тысячи 
и тысячи граждан, а изменения 
затрагивают не только отдельную 
личность и его жизнь, но влияют 
на его потомков, на все будущие 
поколения. Такой мотивацией для 
населения Семиречья стал знаме-
нитый Турксиб.

МОТИВАЦИЯ НА БУДУЩЕЕ

2322
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из других уголков СССР. Из местного насе-
ления, казахов, русских, украинцев, татар 
и других, создавались в основном рабочие 
бригады землекопов, грабарей и так далее. 
Власти Казахской АССР (как тогда она на-
зывалась) добились того, чтобы большая 
часть рабочих специальностей оставалась 
за местными.

В итоге это были десятки тысяч человек, ко-
торые получили возможность прокормить 
свои семьи, овладеть грамотой, получить 
медицинскую помощь. Кроме этого, еще 
в 1927 году в Семипалатинске открылись 
курсы по подготовке рабочих из казахов, к 
чему немало усилий приложил заместитель 
председателя СНК РСФСР Турар Рыскулов. 
Он также, как сейчас говорят, пролобби-
ровал строительство смежных объектов по 
всему пути – больниц, школ, общежитий. 

То есть вокруг Турксиба развивалась инфра-
структура, которая раз и навсегда изменила 
жизнь Семиречья.

Следует отметить, что перспективы, опи-
сываемые в местной прессе на казахском 
языке, довольно быстро сбывались. Первые 
казахские рабочие стали основоположни-
ками новых трудовых династий. Так, среди 
железнодорожников основная часть таких 
династий берет корни именно со строите-
лей Турксиба. Были известны факты, когда 
простой безграмотный грабарь впослед-
ствии стал известным машинистом, рацио- 
нализатором, а позже и депутатом Вер-
ховного Совета СССР (речь идет о Мухтаре 
Каптагаеве). Таким образом, сегодня можно 
смело говорить, что мотивация «турксиб-
цев» относительно строительства Будущего 
сработала и дала свои результаты.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ
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Знакомьтесь, Сауле Истлеева, начальник 
отдела кадровой стратегии и организаци-
онного развития в «Казатомпроме». Она 
занимается вопросами трансформации, 
внедрением изменений в компаниях. Это 
человек с массой идей и, как говорят, с 
огоньком в глазах. 

ПЕРВАЯ СКРИПКА 
В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

В атомную компанию она пришла относительно не-
давно, но в группе Фонда работает уже более 20 лет. 
В ее трудовой книжке есть записи из «Казпочты» и 
КТЖ – хорошая школа, где ее вспоминают как от-
личную коллегу и настоящую «заводилу» в продви-
жении изменений. Как ей удается успешно менять 
компании и отношение людей? 

«Секрет в эмоциональной составляющей, о которой 
сейчас много говорят известные гуру менеджмента. 
Очень много зависит от команды. Люди – это душа 
изменений. Все успехи, победы и ошибки являются 
результатом того, кто и с каким настроением делает 
работу. Я люблю то, что делаю. Трансформация – это 
мой стиль жизни», – делится она. 

Однако далеко не все с радостью воспринимают 
инициативы, нередко ее работа встречает сопротив-
ление. 

«При старте проектов приходится слышать фразы в 
духе «я не верю в эти очередные реформы», «при-
думали какие-то красивые слова об изменениях», 
«навязываете сложную методологию, отвлекая день-
ги и время, когда стоит вопрос выживания бизнеса», 
– рассказывает Сауле Истлеева. 

Но профи никогда не унывает и продолжает движе-
ние по тернистому пути. 

«Я нашла для себя формулу: «Невозможное возмож-
но!», когда выручает правило Парето: не надо ждать 

одобрения от всех стейкхолдеров, достаточно быть 
самому уверенным в эффективности и целесообраз-
ности поставленных задач и найти хотя бы одно 
реально заинтересованное лицо. Не важно, это твой 
непосредственный руководитель или коллега, член 
правления или куратор из центральной команды 
Фонда. В моей практике таким заинтересованным 
лицом в основном выступал непосредственный ру-
ководитель. А двое – это уже команда, которая мо-
жет многое», – смеется собеседница.

Она уверена, что будущее Фонда – за увлеченными 
и полными идей молодыми сотрудниками: 

«Я равняюсь больше на молодежь. Мне нравится ра-
ботать в команде единомышленников, ребят с кре-
ативным мышлением, которые не боятся рисковать 
и доводят дело до конца. Мотиватором для этой ко-
манды реально выступает лидер компании, который 
личным примером вдохновляет, меняет мышление, 
поведение, отношение к себе и внешнему миру у 
всех сотрудников». 

Сауле Истлеева была одной из первых, кто поддер-
жал инициативу Президента страны по трансфор-
мации Фонда, начав работу в «Казпочте» на пер-
вых стадиях программы, а потом – продолжив ее в 
«Казатомпроме» в составе команды Департамента 
управления человеческими ресурсами. 
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«В «Казатомпроме» на деле работает принцип ме-
ритократии. Для этого я всегда привожу простой и 
наглядный личный пример. В 2016 году я прошла все 
этапы поиска и отбора на сайте HeadHunter. Было 
очень приятно выступить своего рода «тайным поку-
пателем» и достичь финиша при конкурсе на объяв-
ленную вакансию в 420 человек на место. Наверное, 
я везунчик. Снова попала в отличную команду! Мой 
мотиватор в «Казатомпроме» – руководитель HR де-
партамента Ляззат Кожахметова, которая удивитель-
ным образом создает для сотрудников атмосферу 
постоянного развития и возможности для проявле-
ния всех своих компетенций и профессионального 
роста».

Собеседница считает, что успех преобразований во 
многом зависит от первого руководителя. В «Каз-
атомпроме» используются такие практики, как не-
формальные встречи с коллективом, сессии в ковор-
кинг-центрах, мозговые штурмы, таунхолы, тимбил-
динги, инновационная школа и другое. Именно так, 
по ее мнению, в команде исчезает граница «началь-
ник – подчиненный» и остается группа профессио-

налов, которая объединена общей целью и идеей. 
Создается атмосфера открытого обсуждения спор-
ных и сложных вопросов, изучения лучших практик, 
обмена опытом.

«Что мне нравится в «Казатомпроме» – это то, что 
идеи корпцентра подхватывают «дочки». Знаете, 
сколько у нас талантливых сотрудников в регионах? 
Это инноваторы, которые не боятся изменений. Ра-
ботать в такой среде – просто удовольствие», – от-
мечает она. 

Можно подумать, что Сауле Истлеева живет только 
работой. Нет, это не так. Сауле – любящая мама, лю-
бимая жена. Находит она время и для хобби – игре 
на скрипке. 

И все же личностный рост, по ее мнению, крайне 
важен. Если человек осознает, что он не развива-
ется, это может угнетать его, ведь бесцельное, пу-
стое существование никому не приносит радость. Ее 
жизненный секрет и главный принцип прост: нужно 
быть, а не казаться!

Гуляим РАУШАНОВА
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УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, 
ЗАЧЕМ ДЕТИ 
ШЕВЕЛЯТСЯ В 
УТРОБЕ МАТЕРИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ОБНАРУЖИЛИ 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО 
ЧЕЛОВЕК ЛЖЕТ

ТРИ САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ФИЛЬМА НАЗВАЛИ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

КОГДА 
КАЗАХСТАНЦАМ 
НУЖНО ЗВОНИТЬ В 
СКОРУЮ ПОМОЩЬ, 
ЧТОБЫ ОНА ТОЧНО 
ПРИЕХАЛА? 
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