
2021 ж.               

факт
2022 ж. 2023 ж. 2024 ж.

1
Құрылған бөлінген экономикалық 

құн

Есепті кезеңдегі ақша 

қозғалысы туралы есеп

мың 

теңге

Операциялық шығындар + еңбекақы және 

қызметкерлерге төленетін басқа да төлемдер 

мен жеңілдіктер + капитал жеткізушілерінің 

төлемдері (акционерлердің барлық 

санаттарына дивидендтер, несие берушілерге 

төленетін пайыздар) + мемлекетке төлемдер + 

жергілікті қоғамдастықтарға инвестициялар 

Өнімділікті 

арттыру

Экономикалық 

нәтижелілік

БДЭО, 

БЖТД
139946277 159826113 187610429 211534378

2
Әлеуметтік жауапты сатып алуды 

қамтамасыз ету

"Самұрық-Қазына" АҚ 

операторы сатып алу 

бойынша бекітетін, сатып 

алынатын тауарлар тізбесіне 

енгізілген тауарларды сатып 

алуды жүргізу кезінде сатып 

алынатын тауарды өндіретін 

мүгедек ұйымдардан 

(кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыратын мүгедек жеке 

тұлғалардан) (бұдан әрі - 

МҰ) тауарларды сатып алу 

басымдығын беру (бірінші 

рет сатып алуды жариялау 

кезінде)

%

"Самұрық-Қазына" АҚ операторы сатып алу 

бойынша бекітетін, сатып алынатын тауарлар 

тізбесіне енгізілген тауарларды сатып алуды 

жүргізу кезінде сатып алынатын тауарды 

өндіретін мүгедек ұйымдардан (кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыратын мүгедек жеке 

тұлғалардан) (бұдан әрі - МҰ) тауарларды 

сатып алу басымдығын берумен жүргізілген 

сатып алулар саны/ Егер Сатып алу санаттық 

стратегиясында өзгеше көзделсе немесе 

тауарлар Номенклатураға енгізілген болса, 

сондай-ақ сатып алуды қайта өткізу кезінде 

МҰ-дан тауарларды сатып алу басымдығын 

ұсынуға болатын сатып алулардың жалпы 

саны.

Өнімділікті 

арттыру

Экономикалық 

нәтижелілік
ҚСД - 100% 100% 100%

3

Электр энергиясын өшіру туралы 

ақпаратты ұсыну бойынша Чат-

ботты енгізу

АЛСЕКО АҚ мен АЖК АҚ 

бағдарламалық-техникалық 

кешенінен алынған есеп

тұтыну

шылард

ың саны

-
Өнімділікті 

арттыру

Экономикалық 

нәтижелілік
БДТО, ҚҚД - 7 000 өтініш 15 000 өтініш 16 500 өтініш

4

Төлем жүйелері, интернет-

эквайринг, мобильді қосымшалар 

арқылы түскен заңды тұлғалардың 

төлемдерін автоматты түрде бөлу 

жүйесін енгізу

Енгізілген жүйені тестілеу 

хаттамасы
- -

Өнімділікті 

арттыру

Экономикалық 

нәтижелілік

ТҚӨДД, 

ТТБҚ
-

Төлем жүйелері 

мен 

терминалдардан 

келіп түскен 

төлемдерді 

автоматтандыру

Заңды 

тұлғалардың жеке 

кабинетінде және 

екінші деңгейлі 

банктерге 

интернет-

эквайринг арқылы 

түскен төлемдерді 

автоматтандыру

Мобильді 

қосымшалар 

арқылы келіп 

түскен 

төлемдерді 

автоматтанды

ру

5
Қызметкерлердің жалақысының 

жыл сайынғы индекстеуін жүргізу

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика 

комитетінің бұйрығына 

сәйкес статистикалық нысан 

бойынша 1-Т еңбек 

бойынша есеп (кезеңділігі 

жылдық, тоқсандық) 

%

Әр түрлі жыныстағы қызметкерлердің 

бастапқы деңгейдегі стандартты жалақысы / 

ұйым қызметінің маңызды аймақтарында 

белгіленген ең төменгі жалақы 

Өнімділікті 

арттыру
Нарықтарда болу

БДЭО, 

БЖТД
300% 305% 310% 315%

6
Серіктестік ішінде электр 

энергияны тұтыну

Шаруашылық 

қажеттіліктерге жұмсалған 

электр энергияны есептен 

шығару туралы ақпараты бар 

кесте

%

Шаруашылық қажеттіліктерге тұтынылатын э/э 

көлемі (млн.кВтс.)/сатып алынған э.э.көлемі 

(млн.кВт/с.)*100, %

Өнімділікті 

арттыру
Энергия

БДЖО, 

ҚСДД, 

ОЖЭҚ

0,013% 0,02% 0,02% 0,02%

7

Жергілікті халық өкілдерінің 

қатарынан жалданған жоғары 

дәрежелі басшылар үлесінің 

сәйкестігін қамтамасыз ету

Жергілікті халық өкілдерінің 

қатарынан жалданған ұйым 

қызметін жүзеге асырудың 

маңызды өңірлеріндегі 

жоғары дәрежелі 

басшылардың үлесі

%

Жергілікті халық арасынан жалданған жоғары 

дәрежелі басшылар саны / Жоғары дәрежелі 

басшылар лауазымындағы бос орындар саны

Өнімділікті 

арттыру
Нарықтарда болу КБ 40% 100% 100% 100%

8
Еңбек заңнамасын бұзу 

жағдайларының санын азайту

Еңбек қатынастары 

практикасына берілген, 

өңделген және шағым 

берудің ресми тетіктері 

арқылы расталған,  

реттелген шағымдардың 

саны

дана -
Өнімділікті 

арттыру

Адам құқықтарын 

бағалау

ҚСӘБ, КБ, 

Омбудсмен, 

еңбек 

даулары 

бойынша 

келісу 

комиссиясы

0 0 0 0

9
Кемсітушілік жағдайларына жол 

бермеу

Кемсітушілік 

жағдайларының жалпы саны
дана -

Өнімділікті 

арттыру

Адам құқықтарын 

бағалау

Омбудсмен, 

КБ
0 0 0 0

10
Сыбайлас жемқорлық 

жағдайларына жол бермеу

Сыбайлас жемқорлықтың 

расталған жағдайлары
дана -

Таза активтердің 

құнын арттыру

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл

Комплаенс 

офицер, 

«жедел 

желі», 

«Самұрық-

Энерго» 

АҚ 

Комплаенс 

қызметі

0 0 0 0

11

Этика нормаларын бұзу 

жағдайларының санын азайту 

және т.б.

Шағым берудің ресми 

тетіктері арқылы берілген, 

расталған, өңделген және 

реттелген басқа да 

шағымдардың (этика және т. 

б.) саны

дана -
Таза активтердің 

құнын арттыру

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл

Комплаенс 

офицер, 

«жедел 

желі», 

«Самұрық-

Энерго» 

АҚ 

Комплаенс 

қызметі

1 0 0 0

12 LTIFR коэф.

24 сағаттан астам мерзімге еңбекке 

қабілеттілігін жоғалтуға әкеп соққан 

жазатайым оқиғалардың саны / Персоналдың 

жұмыс уақытының жалпы нақты ұзақтығы 

(сағатпен)

Өнімділікті 

арттыру

Денсаулық және 

қауіпсіздік

ЕҚ, АҚ 

және ТЖ
0 0,33 0,3 0,25

13
FIFR 

коэф.

Өндірістік қызметпен байланысты өлім 

жазатайым оқиғалардың саны) * 1000000 / 

Персоналдың жұмыс уақытының жалпы нақты 

ұзақтығы

Өнімділікті 

арттыру

Денсаулық және 

қауіпсіздік

ЕҚ, АҚ 

және ТЖ
0 0 0 0

14 LDR коэф.

Өндірістегі жазатайым оқиғалардан туындаған 

еңбекке уақытша жарамсыздық күндерінің 

саны * 1000000/ Персоналдың жұмыс істеген 

жұмыс уақытының жалпы ұзақтығы 

(күндермен)

Өнімділікті 

арттыру

Денсаулық және 

қауіпсіздік

ЕҚ, АҚ 

және ТЖ
0 100 100 100

15

Персоналдың тұрақтамауының 

жоспарланған деңгейін 

қамтамасыз ету

Персоналдың тұрақтамауы %

Тұрақтамау негіздері бойынша еңбек 

қатынастарын бұзған қызметкерлердің саны/ 

Нақты саны

Өнімділікті 

арттыру
Жұмыспен қамту КБ 6% 13% 13% 13%

16

"SAMRUK RESEARCH 

SERVICES" индексін жыл сайын 

зерттеу жүргізуді қамтамасыз ету

"SAMRUK RESEARCH 

SERVICES" индексі
%

Әлеуметтік өзара іс-қимыл мен коммуникация 

орталығының әдіснамасына сәйкес

Өнімділікті 

арттыру
Жалпы ақпарат КБ 81% 70% 70% 70%

17

Персоналдың тартылуына жыл 

сайынғы зерттеу жүргізуді 

қамтамасыз ету

Тарту рейтингісі %
"Самұрық-Қазына" Корпоративтік 

университеті" ЖМ әдістемесіне сәйкес

Өнімділікті 

арттыру
Жалпы ақпарат КБ 89% 75% 75% 75%

18

"АлматыЭнергоСбыт" ЖШС 

әлеуметтік тұрақтылықты 

қамтамасыз ету бойынша іс-

шаралардың кешенді 

Жоспарының орындалуын 

қамтамасыз ету

"АлматыЭнергоСбыт" ЖШС 

әлеуметтік тұрақтылықты 

қамтамасыз ету бойынша  іс-

шаралардың кешенді 

жоспарының орындалған 

міндеттер санының 

жоспарланғанға қатынасы

%

Жоспардың орындалған міндеттерінің саны/ 

Жоспардың жоспарланған міндеттерінің жалпы 

саны

Өнімділікті 

арттыру
Жалпы ақпарат КБ 81% 100% 100% 100%

19 Стейкхолдерлермен тиімді өзара 

әрекеттесу

Серіктестіктің 

Коммуникация жоспары 

бойынша есебі

дана -
Таза активтердің 

құнын арттыру

Жергілікті 

қоғамдастықтар

Стейкхолде

рлермен 

өзара 

әрекеттесет

ін барлық 

ҚБ

жылына кемінде 1 

рет

жылына кемінде 1 

рет

жылына кемінде 1 

рет

жылына 

кемінде 1 рет

20

Серіктестік қызметтерін 

көрсетудің қанағаттанушылығы 

туралы тұтынушылардан алынған 

сауалнама

Тұтынушылардың 

қанағаттанушылығын талдау 

бойынша есеп

балл
АЭЖБ бойынша жалпы орта балының саны/ 

АЭЖБ саны

Өнімділікті 

арттыру

Жергілікті 

қоғамдастықтар

ОЖЭҚ, 

ҚЖД, ОЖД
4,99 4,99 4,99 4,99

Бас директор        _________________________         Е. Копенов

Ескерту:

БДЖО - Бас директордың жабдықтау жөнінен орынбасары

БДЭО - Бас директордың экономика және қаржы жөнінен орынбасары

БДТО - Бас директордың цифрлық трансформация жөнінен орынбасары

ТҚӨДД - Талдау және дебиторлық қарызды өндіріп алу департаментінің директоры

ҚСДД - Қамтамасыз ету және сатып алу департаментінің директоры

ҚҚД – Қашықтықтан қызмет көрсету департаменті

ҚБ - Құрылымдық бөлімше

БЖТД - Бюджеттк жоспарлау және экономикалық талдау департаменті

ОЖЭҚ - Орталық жабдықтау және энергия ресурстарымен қамсыздандыру қызметі

ТТБҚ - Электр энергиясын таратуды талдау және бақылау қызметі

ҚЖД - Алматы қалалық жабдықтаушы департаменті

ОЖД - Алматы облыстық жабдықтаушы департаменті

ЕҚ, АҚ және ТЖ – Еңбекті қорғау, АҚ және ТЖ

КБ - Кадр бөлімі

Орынд. А. Жусупова

Тел. 8(727)3560416 (1164)

6 бастама:  Сыбайлас жемқорлықтың барлық түрлеріне қарсы іс-қимыл                                                                                                                                                                                                                                                        

(16 мақсат: Бейбітшілік, әділеттілік және тиімді институттар)

7 бастама: Қауіпсіздік және денсаулықты сақтау                                                                                                                                                                                                                                                                        

(8 мақсат: Лайықты жұмыс пен экономикалық өсу)

Өндірістік жарақаттану деңгейін 

төмендету

8 бастама: Жұмыс берушінің тартымдылығы                                                                                                                                                                                                                                                                        

(8 мақсат: Лайықты жұмыс пен экономикалық өсу)

9 бастама: Стейхолдерлермен тиімді өзара әрекеттесу

(17 мақсат: Тұрақты даму мүддесіндегі серіктестік)

5 бастама: Адам құқықтары және тең мүмкіндіктер                                                                                                                                                                                                                                                          

(8 мақсат: Лайықты жұмыс пен экономикалық өсу; 16 мақсат: Бейбітшілік, әділеттілік және тиімді институттар)

"АлматыЭнергоСбыт" ЖШС Байқау кеңесінің

2022 жылғы «29» қыркүйек

шешімімен бекітілді

№ 7 хаттама

2022-2024 жылдарға арналған "АлматыЭнергоСбыт" ЖШС тұрақты даму саласындағы бастамалар жоспары (іс-шаралар жоспары) 

№ Іс-ша ТНК / Аяқтау нысаны
өлшем 

бірлігі
ТНК есебі

"Самұрық-

Энерго" АҚ 

стратегиялық 

мақсаттарымен 

байланысы

Маңызды 

аспектілер

Ақпаратты 

ұсынуға 

жауапты 

ҚБ

Мақсатты мәні

1 бастама: Компанияның ел экономикасына қосатын үлесі

(1 мақсат: Кедейлікті жою; 7 мақсат: Қымбат емес және таза энергия; 8 мақсат: Лайықты жұмыс пен экономикалық өсу)

2 бастама: Инновацияларды дамыту және цифрландыру                                                                                                                                                                                                                                                               

(9 мақсат: Индустрияландыру, инновация және инфрақұрылым) 

3 бастама: Лайықты жалақы және өтемақы                                                                                                                                                                                                                                                            

(1 мақсат: Кедейлікті жою; 8 мақсат: Лайықты жұмыс пен экономикалық өсу)

4 бастама: Энерготиімділік

(12 мақсат: Жауапты өндіріс пен тұтыну)                                                                                             


