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Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі Аэроғарыш комитетінің  2019 жылғы №16/НҚ бұйрығымен 

бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ 

Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар 

         

 Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі Аэроғарыш комитетінің 2019 жылғы №16/НҚ бұйрығымен 

бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ Директорлар 

кеңесі туралы ережесіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

          68 тармақ келесі мәтінде жазылсын:  

«Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы Корпоративтік хатшымен 

дайындалады. Корпоративтік хатшы отырыс хаттамаларына Директорлар 

кеңесі Төрағасының уақытылы қол қоюын қамтамасыз етеді.  

Директорлар кеңесі бетпе-бет отырысының хаттамасына, Ереженің 1-

қосымшасына сәйкес нысан бойынша дауыс беру парақтары жасалады, олар 

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тіркеседі. 

Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің бетпе-бет 

отырысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс беру парағын бір 

уақытта Директорлар кеңесінің отырысына қатысушы барлық Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне жолданады, және ол Корпоративтік хатшыға 

қайтарылады.». 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ Директорлар 

кеңесі туралы ережеге осы өзгерістер мен толықтыруларға қосымшаға сәйкес 

1-қосымшамен толықтырылсын.  
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Қоғамның орналасқан жері: Астана қ., Ә. Жәнгелдін к-сі, 34 

Отырыстың өткізілуіне бастамашы:  ______________________________ 

Дауыс беру түрі: Бетпе-бет 

Отырысты өткізу күні: __ ________ 20__ года 

 

 

КҮН ТӘРТІБІ:  

1._____________________________________________________. 

2._____________________________________________________ 

 

Дауыс беру үшін Директорлар кеңесі шешімінің (-дерінің) тұжырымдамасы:   

Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша өзіңіздің шешіміңізді ойланып, тиісті графаға 

белгі ☑ және қолыңызды қоюыңыз:  

 

 

№  

 

 

Күн тәртібіндегі сұрақ (-тар) 

 

ШЕШІМ  

Жақ

тай

мын 

Қарсымын 
Қалыс 

қалу 

1     

2     

 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі       _________ 

 

_______________________________ 
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АСТАНА, 2018 жыл 

 



 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ  

(бұдан әрі – «РҒБО» АҚ) Директорлар кеңесі туралы осы ереже Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң), 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және «РҒБО» АҚ Жарғысына  

(бұдан  әрі – Жарғы), «РҒБО» АҚ  Корпоративтік басқару кодексіне  

(бұдан әрі – Кодекс) және «РҒБО» АҚ басқа ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді. 

2. Осы ереже Директорлар кеңесінің мәртебесін, құрылу және қызмет 

тәртібін, және оның «РҒБО» АҚ органдарымен өзара іс-қимыл тәртібін, 

Директорлар кеңесінің мүшелерінің құқықтарын, міндеттері мен 

жауапкершілігін, сондай-ақ олардың сайлану және өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын тоқтату тәртібін белгілейді. 

3. Директорлар кеңесі Заңмен және Жарғымен Жалғыз акционердің немесе 

атқарушы органның айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа 

«РҒБО» АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын  «РҒБО» АҚ 

басқару органы болып табылады. 

4. Директорлар кеңесі өз қызметінде Заңды, Жарғыны, Кодексті, осы 

Ережені  және «РҒБО» АҚ басқа ішкі құжаттарын басшылыққа алады. 

 

2. Директорлар кеңесінің құзыреті 

 

5. Директорлар кеңесі Жарғыға, Заңға және Кодекске сәйкес Директорлар 

кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер 

кабылдауға өкілетті. 

6. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер 

шешу үшін атқарушы органға берілмейді. 

7. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес атқарушы органның құзыретіне 

жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз 

акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 

 

3. Корпоративтік хатшы 

 

8. Корпоративтік хатшы - «РҒБО» АҚ директорлар кеңесінің және (немесе) 

атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғамның 

қызметкері, оны «РҒБО» АҚ директорлар кеңесі тағайындайды және ол «РҒБО» 

АҚ директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде «РҒБО» 

АҚ директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылау 

жасайды, «РҒБО» АҚ директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді 

қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды. 

Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі қоғамның ішкі құжаттарында 

айқындалады. 
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9. Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, 

оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының 

лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау 

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады 

 

4. Директорлар кеңесінің  құрамы және оның мүшелерін сайлау тәртібі 

 

10. Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер  

айқындайды. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде үш адам 

болуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің  құрамының кем дегенде отыз 

пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Сонымен бірге, қабылданатын 

шешімдердің тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін тәуелсіз директорлардың саны 

жеткілікті болуға тиіс. 

11. Директорлар кеңесі мүшелерінің  өкілеттіктерінің мерзімін  Жалғыз 

акционер белгілейді және  ол 3 (үш) жылдан аспауға тиіс, кейін  қызметтің 

қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы да 3 (үш) жыл мерзімге 

қайтадан сайлануы мүмкін. 

12. «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесі құрамына 6 (алты) жылдан асатын кез 

келген мерзімге қатарынан сайлау (мысалы, екі рет үшжылдық мерзімге) 

Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін есепке ала отырып 

ерекше қарауға жатады. 

13. Бір және тағы да сол адам  Директорлар кеңесіне  қатарынан 9 (тоғыз) 

жылдан астам (мысалы, үш рет үшжылдық мерзімге) мерзімге сайлана алмайды. 

Айрықша жағдайларда ғана 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлауға жол 

беріледі, бұл ретте  осы адамның Директорлар кеңесіне сайлануы  жыл сайын 

немесе Директорлар кеңесінің осы мүшесін  сайлаудың қажеттілігіне және осы 

фактордың шешімдердің қабылдануының тәуелсіздігіне ықпал ететініне 

түсініктеме бере отырып Жалғыз акционер  белгілеген өзге мерзімде  жүргізіледі. 

14. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі  барлық 

Директорлар кекесінің өкілеттіктері мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз 

акционердің Директорлар кеңесінің жаңа құрамына  сайлау туралы  шешімді 

қабылдау сәтінде аяқталады. 

15. Директорлар кеңесінің мүшелері  мыналардың қатарынан сайланады:  

1) акционерлер акционердің мүдделерін көздейтін өкілдері ретінде 

Директорлар кеңесіне  сайлануға  ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар ; 

3) қолданыстағы заңнама мен Жарғыға сәйкес келетін басқа да адамдар. 

Директорлар кеңесінің мүшелігіне «РҒБО» АҚ акционері болып 

табылмайтын және акционердің мүдделерін көздейтін өкілі ретінде Директорлар 

кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам сайлануы 

мүмкін. Осындай адамдардың саны Директорлар кеңесінің құрамының елу 

пайызынан аспауы тиіс.  

16. «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас директоры Директорлар кеңесіне 

сайлануы мүмкін, бірақ Директорлар кеңесінің төрағалығына сайланбайды. 
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17. Ішкі аудит қызметінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланбайды. 

18. Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің 

өкілеттіктері Жалғыз акционердің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы 

мүмкін. 

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын 

тоқтатылуы оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жазбаша 

хабарламасы  негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай 

мүшесінің өкілеттіктері  Директорлар кеңесінің  аталған хабарламасын алған 

сәттен бастап  тоқтатылады. 

19.  Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын 

тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату 

туралы шешім қабылданған күннен бастап  6 (алты) ай ішінде Директорлар 

кеңесінің жаңа мүшесі сайлануы тиіс. 

20. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің өкілеттіктері Директорлар 

кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктер мерзімінің өтіп кетуімен бірге бітеді. 

21. Директорлар кеңесінің Төрағасы  Директорлар кеңесінің мүшелерінің 

жалпы санының  көпшілік дауыстарымен ашық дауыс беру арқылы сайланады. 

Директорлар кеңесінің кез келген уақытта Директорлар кеңесінің 

Төрағасын қайтадан сайлауға құқығы бар. 

22. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адаммен жасасқан шартқа 

«РҒБО» АҚ атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционер 

осыған уәкілеттік берген  тұлға қол қояды. 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған және мемлекеттік қызметші 

болып табылатын  адаммен шарт жасалмайды. 

 

5. Директорлар кеңесінің мүшесіне қойылатын талаптар 

 

23. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. 

24. Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлерді сайлау (тағайындау) 

туралы шешім қабылдаған кезде Жалғыз акционер Директорлар кеңесіне 

үміткерлерді іріктеуге келесі талаптарды басшылыққа алады: 
1) «РҒБО» АҚ негізгі қызметіне сәйкес саладағы басшылық 

лауазымдардағы тәжірибесінің болуына басымдық беріледі;  

3) жұмыс өтілі; 
4) қолда бар халықаралық сертификаттарды қоса алғанда, білімі, 

мамандығы; 

5) бағыттар бойынша құзыреттерінің барлығы; 

6) іскерлік бедел; 

7) тікелей немесе әлеуетті мүдделер шиеленісінің болуы.  

25. мына адамдар Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды:  

1) жоғары білімі жоқтар; 
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2) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы 

бар; 

3) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны 

мәжбүрлі тарату немесе акцияларын мәжбүрлі сатып алу не уақытша тоқтатып 

қою туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде басқа 

заңды тұлғаның бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы 

(Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлғалар 

сайланбайды. Көрсетілген талап мәжбүрлі жою немесе акцияларды мәжбүрлі 

сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды 

тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл 

ішінде қолданылады 

26. Тәуелсіз директор болып сайланатын адам: 

1) «РҒБО» АҚ-ға үлестес (аффилиирленген) тұлға болмаған және  оны 

Директорлар кеңесіне  сайлағанға  («РҒБО» АҚ-ның   тәуелсіз директоры 

лауазымында  болған жағдайды қоспағанда) дейінгі үш жыл ішінде үлестес тұлға 

болмаған; 

2) «РҒБО» АҚ үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып 

табылмаған; 

3) «РҒБО» АҚ лауазымды адамдарына немесе «РҒБО» АҚ ұйымдарына – 

үлестес  тұлғаларына бағынышты  болмаған және оны Директорлар кеңесіне 

сайлағанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныштылық байланыста 

болмаған; 

4) мемлекеттік қызметші болып  табылмайды; 

5) «РҒБО» АҚ аудиторы болмаған және оны Директорлар кеңесіне 

сайлағанға дейінгі үш жыл ішінде аудитор болмаған; 

6) аудиторлық ұйымның құрамында  аудитор ретінде «РҒБО» АҚ аудитына 

қатыспаған, және осындай аудитке Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш 

жыл ішінде қатыспаған. 

 

6. Директорлар кеңесінің мүшесінің құқықтары мен міндеттері 

 

27. Төраға мен Директорлар кеңесінің мүшелері  құқылы: 

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Жарғыда  

көзделген тәртіпте Директорлар кеңесінің отырысын шақырады (шақыруды 

талап етеді); 

2) Директорлар кеңесі қараған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз 

пікірін білдіруі тиіс (Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен келіспеген 

жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесі өз пікірін жазбаша түрде айтуға 

құқылы (айрықша пікір); 

3) Директорлар кеңесінің мәжілістеріне, Директорлар кеңесінің бекітілген 

күн тәртібінде қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға; 

4) «РҒБО» АҚ-дан сұраулар жіберуге және «РҒБО» АҚ қызметінің барлық 

аспектілері бойынша ақпарат пен құжаттарды, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінен 



6 

 

өз құқықтары мен міндеттерін орындау үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды 

алуға; 

5) Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу жолымен өз 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға; 

6)  күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің 

отырысының хаттамасына ерекше пікірді енгізуге, 

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Жарғыда 

көзделген өзге де құқықтар. 

28. Төраға мен Директорлар кеңесінің мүшелері:  

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және РЦКК» АҚ және 

оның Жалғыз акционерінің мүдделерін ең көп көрсететін әдістерді қолдануға; 

2) «РҒБО» АҚ-ның мүлкін пайдаланбауға және оны «РҒБО» АҚ Жалғыз 

акционерінің Жарғысына және шешімдеріне қайшы келмеуге, сондай-ақ өзінің 

үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде жеке мақсаттарда және оның 

позициясын асыра пайдаланбауға;  

3) бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің тұтастығын, соның 

ішінде тәуелсіз аудитті жүргізуді қамтамасыз етуге; 

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес «РҒБО» АҚ 

қызметі туралы ақпараттың жария болуын және ақпарат беруін бақылауға; 

5) коммерциялық құпияларды жарияламау туралы заңның талаптарын, 

«РҒБО» АҚ қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға; 

6) «РҒБО» АҚ мен Жалғыз акционердің арасындағы мүдделер қақтығысын 

тудыратын немесе туғызуы ықтимал әрекеттерден аулақ болуға, сондай-ақ 

мұндай қақтығыс туындаған немесе пайда болған жағдайда  дереу жазбаша түрде 

Директорлар кеңесінің төрағасына хабарлауға;  

7) Корпоративтік хатшы арқылы мүдделі тұлға ретінде танылуы мүмкін 

компаниямен, осы мүдделіліктің негізін көрсете отырып, мәміле жасау ниеті 

туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлауға;  

8) «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесіне өзі дербес иеленетін немесе оның 

үлестес тұлғалары болып табылатын заңды тұлғалармен бірге иеленетін дауыс 

беру акциялары немесе үлестері туралы ақпарат беруге; 

9) мүдделiлiгi бар шешiм қабылдау мәселелерi бойынша дауыс бермеуге; 

10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және 

Жарғыда көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 
29. Тәуелсіз директор тәуелсіздік белгілерін жоғалтқан жағдайда (осы 

Ереженің 26-тармағы) туындаған кезде Директорлар кеңесі мен Жалғыз 

акционерді жазбаша түрде 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде хабардар 

етеді. 

 

 

 

7. Директорлар кеңесінің төрағасы 
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30. Директорлар кеңесінің Төрағасы:  

1) Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы 

басшылық үшін жауап береді, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларының 

толық және тиімді іске асырылуын және Директорлар кеңесі мүшелерінің, 

Жалғыз акционер және Қоғамның Басқармасы арасында  сындарлы диалогтың 

құрылуын қамтамасыз етеді; 

2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесі 

отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, оның отырыстарына  өткізеді, 

мәжілістерде хаттамалардың толтырылуын ұйымдастырады;  

3) Жалғыз акционермен тиімді қарым-қатынасты, сондай-ақ Жалғыз 

акционердің көзқарасын тұтастай Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз 

етеді; 

4) «РҒБО» АҚ атынан «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасымен – Бас 

директорымен, соның ішінде ішкі аудит қызметінің аудиторымен еңбек шартын 

жасасады; 

5) Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша «РҒБО» АҚ атынан 

Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен шарттар жасайды;  

6) Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлап отырады және 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін қалыптастырады;  

7)  шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің толық және 

дер кезінде ақпарат алуын қамтамасыз етеді;  

8) Директорлар кеңесінің назарының Директорлар кеңесінің қарауына 

жататын стратегиялық мәселелерді қарастыруға және ағымдағы (операциялық) 

мәселелерді барынша азайтуға бағытталуын қамтамасыз етеді;  

9) талқылауларға жеткілікті уақыт бөлу, келісілген шешімдерге қол 

жеткізу жолымен Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің барынша 

тиімділігін қамтамасыз етеді;  

10) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің қабылданған 

шешімдерінің тиісті орындалуына мониторинг пен қадағалауды қамтамасыз 

етеді; 

11) корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда, оларды шешу және 

ұйым қызметіне теріс  әсерін барынша азайту жөнінде шаралар қабылдайды және 

Жалғыз акционерге осындай жағдайларды өз бетімен шешу мүмкін болмаса, 

уақтылы хабарлайды; 

12) Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттерін тиісінше орындамаған 

жағдайда, ол Директорлар кеңесінің тиісті мүшесінің өкілеттігін мерзімінен 

бұрын тоқтату туралы өтінішпен Жалғыз акционерге өтініш беруге құқылы;  

13) заңда және Жарғыда көзделген өзге де мәселелер бойынша шешімдер 

қабылдайды. 
31. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның 

функцияларын Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен 
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қабылданған шешім бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге 

асырады.  

 

8. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру тәртібі 

 

32. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе «РҒБО» АҚ 

Басқарма төрағасы – Бас директорының бастамасы бойынша немесе: 

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің; 

2) ішкі аудит қызметінің; 

3) жалғыз акционердің; 

4) «РҒБО» АҚ-ға  аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның (бұдан әрі - 

«Директорлар кеңесін шақырудың бастамашылары») талап етуі бойынша 

шақырылуы мүмкін. 

33. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі отырысының 

ұсынылған күн тәртібін қамтитын отырысты шақыру туралы тиісті жазбаша 

хабарлама жібереді. 

34. Жазбаша хабарламаға шақыру бастамашысы қол қояды және пошта 

арқылы жіберілуі немесе Директорлар кеңесі төрағасының немесе 

Корпоративтік хатшының қолы қойылуы  арқылы  тапсырылуы мүмкін. 

Егер сұрау пошта арқылы жіберілсе, мұндай сұранымның ұсынылған күні - бұл 

пошта жөнелтімін алған күнді растайтын күнтізбелік мөртабанда көрсетілген 

күн. 

Егер сұраным тапсырысты хат  арқылы  немесе өзге тіркелетін пошталық 

жөнелтіліммен жіберілсе, мұндай сұранымды беру күні – пошталық 

жөнелтілімнің хатты алушыға берілген күні. 

35. Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру туралы 

жазбаша хабарламаны жіберу күні почта жөнелтімімен немесе Директорлар 

кеңесі Төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға жеткізу күнімен анықталады. 

36.  Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы жазбаша хабарлама 

алғаннан кейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар 

кеңесінің Төрағасы немесе «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас директорымен 

шақыруы тиіс. 

Отырыстың күн тәртібі бойынша материалдар қосымша түрінде 

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны алған 

күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

жіберілуі тиіс. 

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыс 

өткізілетін күн, уақыты,  өткізілетін орны туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның 

күн тәртібін қамтуы тиіс.  
37. Директорлар кеңесінің Төрағасы «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесінің 

отырысын шақырудан бас тартады, егер: 

1) отырысты шақыру туралы талап Ережеге сәйкес келмесе; 
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2) талапты ұсынған тұлға Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды 

талап етуге құқылы емес; 

3) ұсынылған күн тәртібі Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпаса. 

38. Бастамашы Директорлар кеңесі отырысын шақырудан бас тарту туралы 

хабардар етілуі тиіс. Сонымен бірге, Директорлар кеңесі төрағасының 

Директорлар кеңесі отырысын шақырудан бас тарту себептері туралы хаты бас 

тарту деп танылады. 

39. Осы Ереженің 34-тармағында көрсетілген мерзімде жазбаша 

хабарламаның жоқтығы Директорлар кеңесі Төрағасының шақыру туралы 

талапқа сәйкес Директорлар кеңесінің отырысын шақырғанын білдіреді. 

40. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі отырысын 

шақыру туралы талапты қанағаттандырған жағдайда, Төраға отырысты өткізу 

нысанын анықтауға құқылы. 

41. Директорлар кеңесінің Төрағасын кезектен тыс отырысты шақырудан 

бас тартқан жағдайда, отырыстың бастамашысы «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы 

– Бас директорға жиналысты шақыру туралы өтінішпен жүгінуге құқылы. 

Сонымен бірге шақыру туралы өтінішті ұсыну күні «РҒБО» АҚ хат-хабарларды 

тіркеу үшін жауапты құрылымдық бөлімшенің бастамашысының жазбаша 

өтінішін тіркеген күні болып табылады. 

42. Директорлар кеңесінің отырысын «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас 

директоры шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он 

күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. 

43. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны 

міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі. 

44. Директорлар кеңесінің күн тәртібін Директорлар кеңесінің отырысын 

шақырған  бастамашылар  әзірлейді және ол өзіне  күн тәртібін және күн тәртібі 

бойынша материалдарды қамтиды. 

Шақырудың бастамашылары ұсынған күн тәртібі отырысты шақыруға 

қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін болса, отырысты шақыру Директорлар 

кеңесі Төрағасының шешімі бойынша кейінге шегеріледі, бірақ шақыру туралы 

талап келiп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен артық емес уақытқа. 

45. Күн тәртібі шешімнің жобасымен бірге ұсынылады, ол мыналарды 

қамтуға тиіс: 

1) мәселенің қысқаша сипатын көрсете отырып, Директорлар кеңесі 

отырысының күн тәртібіндегі мәселенің атауы; 

2) шешiмнiң мақсатын көрсететін және заңның және (немесе) шарттың 

және / немесе Жарғының негiзiнде немесе оны жүзеге асыру негiзiнде шешiм 

қабылданған шешiмнiң кiрiспесi; 

3) мәселе бойынша шешім қабылдау (мысалы: мақұлдау, ... назарға алу,  ... 

таңдау...,  айқындау... және т.б.); 

4) егер қабылданған шешім  біржолғы сипаттағы қосымша шаралар  

қабылдауды қажет ететін болса, атқарушы органға қабылданған шешiмнiң 

нәтижесi бойынша шараларды қабылдау жөнiнде тапсырмалар беру;  
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5) қабылданған шешiмді қолданысқа енгізу мерзімі. 

Шешімнің жобасы Директорлар кеңесінің Заңда және Жарғыда 

белгіленген оның құзыретне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауды 

қарастыруға тиіс.  

46. Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіне мыналарды міндетті 

түрде қамтуы тиіс күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдар қоса тiркелуi 

тиіс: 

1) егер шешім осындай бекітуді қажет ететін болса, бекітілетін құжат; 

2) шақырудың бастамашысы немесе оның уәкілетті өкілі қол қойған 

осындай шешiм қабылдау қажеттігін негiздеу бар екіден артық емес парақ.  

Шешім жобасына байланысты материалдарға ақпараттық хабарламалар, 

аналитикалық және маркетингтік зерттеулер, үміткерлер туралы ақпараттар 

және басқа да құжаттар қоса берілуі мүмкін, оларды қарау негізделген шешім 

қабылдауды жеңілдетеді. 

Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасасу туралы 

шешім қабылдау туралы мәселені қараған жағдайда, мәміле туралы ақпарат 

мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен талаптары, тартылған 

тұлғалардың үлестерінің сипаты мен ауқымы туралы мәліметтерді  және Жарғы 

мен қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де ақпарат пен құжаттарды қамтуы тиіс. 

Жалғыз акционердің немесе атқарушы органның құзыретіне кіретін 

мәселелерді Директорлар кеңесінің қарауына ұсынуға жол берілмейді. 
47. Атқарушы органның Директорлар кеңесінің мәжілісіне материалдар 

дайындау мынадай талаптарға сәйкес жүзеге асырылады: 

1) Директорлар кеңесі қарауына ұсынылған мәселелерді заңдылық, 

жарамдылық, тиімділік талаптарын ескере отырып, атқарушы орган қарайды. 

Мәселені қараудың нәтижелері бойынша және оң шешім қабылданған кезде 

«РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас директоры Директорлар кеңесі отырысын 

шақыру туралы шешім қабылдайды. 

2) Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары мен күн тәртібіндегі 

әрбір мәселе бойынша түсіндірме жазбалары және Директорлар кеңесі қарауына 

ұсынылатын мәселелер бойынша басқа да материалдарды осы мәселеге 

бастамашы болған құрылымдық бөлімше әзірлейді;  

3) Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары мен түсіндірме 

жазбаларына құқықтық қамтамасыз ету бөлімшесінің басшысы бұрыштама 

қояды және «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас директоры қол қояды; 

4) келісу рәсімі аяқталғаннан кейін Директорлар кеңесін шақыру туралы 

материалдар Корпоративтік хатшыға жіберіледі.  

Корпоративтік хатшы ескертулер ұсыну құқығымен Директорлар 

кеңесінің отырысына ұсынылған материалдардың толықтығын тексеруге 

құқылы.  

5) Корпоративтік хатшының ескертулері мен ұсыныстарын алғаннан кейін 

материалдар жөнге келтіріледі және түпкілікті келісілген нұсқасы Корпоративтік 

хатшыға жіберіледі. 
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6) «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас директоры Директорлар кеңесі 

материалдарына қолы қойылғаннан кейін «РҒБО» АҚ белгіленген тәртіпте 

барлық материалдарды Директорлар кеңесінің Төрағасына, Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне жібереді. 

7) Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және жиналысқа шақырылған 

тұлғаларды хабардар етуді уақтылы қамтамасыз етеді. 

8) Директорлар кеңесінің шұғыл болып табылмайтын және ұсынған күні 

қаралуға жататын материалдарды өзінің қарауына қабылдамауға құқығы бар. 

48. Корпоративтік хатшы «РҒБО» АҚ ақпараттық технологиялар мен 

әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне жауапты құрылымдық бөлімшелермен 

бірлесіп, күн тәртібіндегі материалдарды дайындауға және таратуға, 

Директорлар кеңесі мәжілістеріне қатысуға және тіркелуге, конференция залын 

дайындауға, жазбаша материалдарды беруге және басқа да ұйымдастырушылық 

шараларға дайындықты қамтамасыз етеді. 

49. Директорлар кеңесінің отырысының өткізілетіндігі туралы 

хабарламаны Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне  жеке қол 

қойғызып жазбаша хабарлама беру, пошта немесе электрондық байланыс 

арқылы жіберу жолымен жүргізеді. 

Жазбаша хабарлама отырысты шақыру бастамашысын (егер шақырудың 

бастамашысы Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда) көрсете 

отырып, шешім қабылдау үшін қажетті материалдарды қоса Директорлар 

кеңесінің жоспарлы және кезектен тыс отырысының өткізілетін күні, орны және 

уақыты мен нысаны туралы ақпаратты қамтуы тиіс. 

«РҒБО» АҚ коммерциялық құпиялары бар материалдар, сондай-ақ 

мемлекеттік құпияларға жататын  ақпарат электрондық байланыс арқылы 

жіберілмейді. 

50. Директорлар кеңесінің мүшесі «РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас 

директорына  өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы мүмкін еместігі 

туралы  алдын ала хабардар етуі  тиіс. 
  

9. Отырыстарды өткізу тәртібі 

 

51. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум оның 

мүшелерінің кем дегенде жартысын құрайды және техникалық байланыс 

құралдарын пайдалана отырып (бейнеконференция сеансы режимінде, 

телефонды конференциялық байланыста және т.б.) мәселелерді талқылауға және 

дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерін есепке ала отырып, 

немесе  жазбаша түрде білдірілген дауыстар болған кезде анықталады. 

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жеткізу үшін 

жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге 

Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені қарауды 

ұсынуға міндетті. 
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52. Директорлар кеңесі отырыстарына арналған материалдар күні бұрын 

10 күнтізбелік күннен кем емес мерзімде, ал маңызды мәселелер бойынша 

Жарғыда басқа мерзімдер белгіленбесе, 15 жұмыс күнінен кешіктірілмей 

жіберіледі. Маңызды мәселелер тізбесі, бірақ онымен шектелмейді, даму 

жоспарын, атқарушы орган үшін қызметтің мотивациялық негізгі 

көрсеткіштерін (индикаторларын), жылдық есепті және басқа заңды тұлғаларды 

құруға қатысуды қамтиды. 

Директорлар кеңесінің мәжілісінің күн тәртібі материалдарды мерзімін 

бұза отырып берілетін мәселелерді қамтымайды. Сұрақтардың күн тәртібіне 

енгізілген мерзімін бұзған жағдайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы осы 

қажеттілік үшін толық негіздемені береді. 
53. Директорлар кеңесі өзінің функцияларын тиімді орындау үшін  

отырыстарын тұрақты түрде өткізеді. Директорлар кеңесінің отырыстары 

қаралатын мәселелердің тізбесі мен Директорлар кеңесіне ұсыну мерзімдерін 

қамтитын Директорлар кеңесінің Төрағасы бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес 

өткізіледі. 

54. Директорлар кеңесінің отырыстарына «РҒБО» АҚ атқарушы 

органының өкілдері және басқа да шақырылған тұлғалар қатыса алады. 
55. Директорлар кеңесінің отырысында дауыс беру кезінде Директорлар 

кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің 

дауыс беруін Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне, сондай-ақ кез келген басқа 

тұлғаға дауыс беру құқығына беру тыйым салынады. 

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі 

бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс 

беруге қатыспайды, бұл Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында 

жазылады. 
56. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында өзгеше көзделмесе, жиналысқа қатысқан 

Директорлар кеңесінің мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен 

қабылданады. Егер дауыстар тең болса, Директорлар кеңесінің Төрағасы дауысы 

шешуші болып табылады. 

57. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім 

қабылдауға құқылы, онда тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса 

алады. 

58. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібі Директорлар 

кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің бірауызды шешімімен өзгертілуі және 

(немесе) толықтырылуы мүмкін. 

Директорлар кеңесі шешім қабылдаған кезде аралас нысанда және сырттай 

дауыс беру арқылы күн тәртібі өзгертілмеуі және (немесе) толықтырылмауы 

мүмкін. 

59. Директорлар кеңесінің отырыстарының күндізгі нысаны осы Ереженің 

52-тармағында көзделген маңызды мәселелердің тізбесін қарастыру және 
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«РҒБО» АҚ қызметінің негізгі, стратегиялық мәселелері  бойынша шешімдер 

қабылдау кезінде ең тиімді болып табылады. 

Күндізгі нысанда өткізілетін отырыстар Директорлар кеңесі мүшелерінің 

жеке қатысуымен жүзеге асырылады. Осы жолмен қатысатын адам жиналысқа 

жеке өзі қатысады деп есептеледі және Жарғыға сәйкес кворумда дауыс беруге 

және есепке жазылуға құқылы. 
60. Директорлар кеңесінің отырыстары күндізгі немесе сырттай түрде 

өткізіледі. Ерекше жағдайларда ғана Директорлар кеңесі отырысының екі 

нысанын біріктіру мүмкін болады. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе 

бірнеше мүшелері (30% -дан аспайтын) Директорлар кеңесінің мәжілісіне жеке 

қатысу мүмкіндігі болған жағдайға қатысты. Сонымен бірге, Директорлар 

кеңесінің мүшесі отырыста болмаған кезде байланыстың техникалық 

құралдарын пайдалана отырып талқыланатын мәселелерді талқылауға қатыса 

алады және дауыс беруге арналған бюллетень беру арқылы өзі бұрын алдын ала 

танысқан жобаға қатысты шешімді дауысқа салуға өз пікірін сырттай жазбаша 

түрде «жақ», «қарсы» екенін немесе «қалыс қалғанын» білдіреді.  

61. Сырттай дауыс беру поштамен тапсырыс хат жіберу, электрондық 

байланыс арқылы, немесе Директорлар кеңесі мүшелеріне Корпоративтік хатшы  

қол қойған дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетендерді тарату  

арқылы  жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру 

нәтижелеріне ықпал ету мақсатында жекелеген Директорлар кеңесі мүшелеріне 

дауыс беруге арналған бюллетендерді таңдап жіберуге тыйым салынады. 

62. Электрондық байланыс бойынша материалдарды алған Директорлар 

кеңесінің мүшесі бюллетенді толтырады және толтырылған бюллетенді 

электрондық байланыс бойынша Корпоративтік хатшыға жібереді және  

сонымен бір мезгілде  осы   мекенжайға бюллетенде мерзімі көрсетілген 

толтырылған бюллетеннің түпнұсқасын тапсырыс хатпен жібереді.  

Корпоративтік хатшы бюллетеньдердің дұрыс және біркелкі толтырылғандығын 

өзінің қолымен куәландырады. 

Бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс. 

63. Корпоративтік хатшы бюллетеньдерді түпкілікті ұсынған күні телефон, 

электронды хабарлама арқылы немесе кез келген басқа жолмен Директорлар 

кеңесі мүшелерінен сайлау бюллетеньдерін Қоғамға жіберуді сұрайды. 
64. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім бюллетеньдеріне 

сәйкес белгіленген мерзімде кворум болған жағдайда қабылданды деп 

есептеледі. 

Дауыстар есептелгенде, Директорлар кеңесі мүшесінің бюллетеньде 

көрсетілген дауыс беру процедурасын бақылайтын мәселелер бойынша 

дауыстары ескеріледі және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана 

ескеріледі. 
65. Сырттай дауыс беруді қолданған кезде, соның ішінде  сырттай дауыс 

беруді қоса алғанда, бюллетеньде болуы тиіс: 

1) «РҒБО» АҚ толық атауы; 
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2) отырыстың бастамашысы туралы мәліметтер; 

3) дауыс беруге арналған бюллетеньдер ұсынудың соңғы күні; 

4) дауыс беруге қойылған нақты және бірыңғай тұжырымдалған сұрақ 

(мәселелер); 

5) Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні; 

6) «иә», «жоқ», «қалыс қалды» деген сөздермен дауыс беру нұсқалары; 

7) бюллетеньді толтыру тәртібі туралы түсініктеме. 
 

10. Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу  

 

66. Директорлар кеңесінің отырыстарында (күндігі, аралас, сырттай) 

қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап 

үш күтізбелік күн ішінде толтырылуы және отырыста төрағалық етуші адам және 

Корпоративтік хатшы қол қоюы  және онда мыналар  болуы тиіс: 

1) «РҒБО» АҚ толық атауы және орналасқан жері; 

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты, орны және нысаны; 

3) отырысқа қатысқан, соның ішінде сырттай дауыс беру (аралас дауыс 

беру) арқылы отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер; 

4) отырыстың күн тәртібі; 

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру 

қорытындылары; 

6) қабылданған шешімдер; 

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де ақпарат. 
67. Аралас немесе сырттай отырыстың хаттамасына Директорлар кеңесі 

мүшелерінен алынған бюллетеньдер қоса беріледі. 
68. Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасын Корпоративтік хатшы 

ресімдейді. Күндізгі нысанда өткізілетін мәжілістердің хаттамаларына 

Директорлар кеңесінің барлық мүшелері бұрыштамаларын қояды. 

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесі 

отырысының хаттамасына дер кезінде қол қоюын қамтамасыз етеді. 
69. Төраға Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімін алған 

сәттен бастап оған үш күнтізбелік күн ішінде қол қоюға міндетті. Директорлар 

кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне қол 

қоюдан бас тартқан жағдайда ол Корпоративтік хатшыны бас тарту туралы 

шешім қабылдағаннан кейін үш күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде хабардар 

етуге міндетті. Сонымен бірге, Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бас тарту 

себептерін мазмұдап беруге міндетті. 
70. Директорлар кеңесінің Төрағасы орынсыз болған немесе оның 

шешімімен келіспеген себептер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай 

отырысына қол қоюдан бас тартуға құқылы емес. 

71. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде 

ол Директорлар кеңесі мүшелеріне осы шешім қабылданған бюллетеньдердің 

көшірмелері қоса берілуге тиіс. 
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72. Директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамалары және сырттай 

дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері 

Корпоративтік хатшыда сақталады және белгіленген тәртіпте «РҒБО» АҚ 

мұрағатына тапсырылады. 

73. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша 

немесе «РҒБО» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша сұрау салуы бойынша  

танысу үшін құжаттардың түпнұсқаларын, сондай-ақ Корпоративтік хатшының 

қолымен және «РҒБО» АҚ мөрімен куәландырылған отырыстың хаттамасының 

(шешімінің)  көшірмелерін немесе үзінді көшірмелерін береді. 

 
 

11.  Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылау 

 

74. Директорлар кеңесі өз шешімдерінің орындалуын бақылауды «РҒБО» 

АҚ Басқармасына, Ішкі аудит қызметінің Директорлар кеңесінің отырыстарында  

ұсынылатын шешімдерін  орындауы және (немесе) орындау барысы туралы 

есептерін қарау және (немесе) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті ақпарат 

жіберу арқылы жүзеге асырады. 

75. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің шешімдерінің 

орындалуын  бақылайды, ол үшін Корпоративтік хатшының «РҒБО» АҚ-ның 

кейбір қызметкерлерінен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуының 

барысы туралы есепті сұратуға және алуға, орындалмаған немесе орындау 

мерзімдері бұзылған жағдайда шешімдердің орындалмауының (толық 

орындалмауының) және (немесе) уақтылы орындалмауының себептеріне 

жазбаша түсініктемелер сұратуға құқығы бар. Оның қорытындылары бойынша 

Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің Төрағасының атына  ақпарат 

ұсынуға құқығы бар. 

76. Директорлар кеңесінің ұсынылған есептерді қарау нәтижелері 

бойынша  өзінің өкілеттіктері шегінде тиісті тапсырмалар беруге құқығы бар. 

  

 

12. Директорлар кеңесінің комитеттері 

 

77. Директорлар кеңесінің жекелеген мәселелерді тиімді қарауы 

мақсатында Директорлар кеңесі мамандандырылған  комитеттер құра алады. 

78. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар 

әзірлеу үшін «РҒБО» АҚ-да  Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, 

кадрлар және сыйақылар, ішкі аудит, әлеуметтік мәселелер және «РҒБО» АҚ-

ның ішкі құжаттарында қаралған өзге мәселелер бойынша Комитеттері құрылуы 

мүмкін. 

79. Директорлар кеңесінің Комитеттері нақты бір Комитетте  жұмыс істеу 

үшін қажетті  кәсіптік білімдері бар тәуелсіз директорлар мен сарапшылар 

міндетті түрде қосылған Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады. 



16 

 

Комитеттің төрағасы  оның мүшелері қатарынан сайланады. «РҒБО» АҚ 

Басқарма төрағасы – Бас директоры Директорлар кеңесі Комитетінің төрағасы 

болып сайланбайды. 

80. Директорлар кеңесі Комитеттердің мүшелерін Директорлар кеңесінің 

мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауыстарымен сайлайды. Комитеттердің 

қалыптастырылуының, құзыретінің, жұмысының қосымша жағдайлары, сондай-

ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Комитеттер құрылған 

жағдайда Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен айқындалады. 

 

 

13. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі 

 

81. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады. 

 

 

14. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар 

 

82. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақылар төлеу жылына 

бір рет бекітілген сыйақы түрінде ақшалай нысанда Жалғыз акционерінің шешімі 

бойынша жүргізіледі. 

83. Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығындары өтелмейді, бұған қоса 

тәуелсіз директорлар болып табылмайтын мүшелерге сыйақы төленбейді. 

«РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы – Бас директоры оны Директорлар кеңесінің 

мүшелігіне сайлаған жағдайда  Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы 

алмайды. 

84. Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету «РҒБО» АҚ Басқарма 

төрағасы – Бас директорға жүктеледі. 

 

15. Қорытынды ережелер 

 

85. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасының және (немесе) 

Жарғының өзгеруі нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары  олармен қарама 

қайшы келетін болса, Ереженің осы нормалары  күшін жояды, және «РҒБО» АҚ 

лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және (немесе) 

Жарғыны басшылыққа алады. 

86. Осы Ереже Жалғыз акционер оны күшін жойды деп есептеген жағдайда 

немесе Директорлар кеңесі туралы Ереже жаңа редакцияда бекітілген кезде  

өзінің қолданылуын тоқтатады. 

 
_________________________________________________________ 
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