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 «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамының Басқармасы туралы 
ЕРЕЖЕ 

 
1. Жалпы ережелер 

 
1.  «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамының  осы Ережесі (бұдан әрі 

- Ереже) «Павлодар әуежайы» АҚ Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) қызметінің 
мәртебесін, тәртібін, оның мәжілістерін шақыру және өткізу, сондай-ақ Басқарма 
шешімдерін рәсімдеу  процедурасын анықтайды. 

2. Ережеде қолданылатын анықтаулар мен қысқартулар: 
               Қоғам – «Павлодар әуежайы» акционерлік коғамы; 

   Басқарма- Қоғамның атқарушы органы; 
               Заң –Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы; 

    Қазақстан Республикасының заңнамасы - белгіленген тәртіпте 
қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің 
жиынтығы; 
              Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамы; 
      Директорлар Кеңесі – Қоғамның басқару органы; 

     Басқарма Төрағасы – Қоғамның Басқарма Төрағасы; 
     мүдделер қайшылығы - Қоғам қызметкерінің немесе лауазымды 

тұлғасының жеке басты мүддесі онымен лауазымдық міндеттердің риясыз 
орындалуына әсер етуі мүмкін болатын жағдаят. 

3. Ереже Қоғамның ішкі құжаты болып табылады және ол Заңға, 
Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Жарғысына сәйкес 
әзірленді. 

4. Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады. 
Басқарма Заңда, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде және 
Жалғыз акционердің құзыретіне кіретін Қоғамның Жарғысында және Директорлар 
кеңесінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның кез келген мәселелері 
бойынша шешім қабылдауға құқығы бар және ол өзіне жүктелген міндеттердің 
орындалуы үшін Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі алдында жауап береді. 

5. Басқарма өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, 
Қоғам Жарғысын, Жалғыз акционердің шешімдерін, Директорлар кеңесінің 
шешімдерін, Қоғамның корпоративтік басқару Кодексін, осы Ережені және 
Қоғамның басқа ішкі құжаттарын басшылыққа алады. 
 
 
 
 
 
 



2. Басқарманың құзыреті 
 

6. Басқарма құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен, 
Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. 
 

3. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 
 

7. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жағысымен, олардың әрқайсысының 
Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен, сондай-ақ осы Ережемен белгіленеді. 

8. Басқарма мүшелерінің құқығы бар: 
1) өз құзыреті шегінде Қоғамның ағымдағы қызметінің мәселелерін 

шешуге; 
2) Қоғамның қызметі туралы қажетті ақпаратты толық көлемде алуға, 

Қоғамның құрылтай, нормативтік, есептік, шарттық және басқа да құжаттарымен 
танысуға; 

3) Басқарманың жұмыс жоспарын, Басқарма отырысының күн тәртібін 
қалыптастыру жөніндегі ұсыныстарды енгізуге; 

4) Басқарма отырысын шақыру туралы талап етуге; 
5) Директорлар кеңесінің отырысына шығарылатын мәселелер бойынша 

ақпараттық материалдарға ұсынымдар енгізуге;  
6) тек қана Директорлар кеңесінің келісімімен өзге ұйымдарда жұмыс 

істеуге; 
7) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғам Жарғысында, 

Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен басқа да құқықтарын жүзеге 
асыруға. 

9. Басқарма мүшелері міндетті: 
1) Басқарма отырыстарына (сырттай дауыс берулерге) қатысуға; 
2) Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделеріне әрекет етуге, өз 

құқықтарын жүзеге асыруға және міндеттерді адал атқаруға, Жалғыз акционердің, 
Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдері мен тапсырмаларын 
уақытылы және тиімді орындауға, Қоғам Жарғысының және Қоғамның ішкі 
құжаттарының талаптарын сақтауға; 

3) Басқарманың отырысына қатысты өздерінің жетекшілігіндегі мәселелер 
бойынша материалдардың дайындығын тексеруге және уақытылы беруге; 

4) Қоғамның Жарғысына және Жалғыз акционердің шешімдеріне сәйкес 
Қоғам мүлігін пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарға Қоғам мүлігін пайдалануға 
жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасу барысында 
Қоғам мүлігінің теріс пайдалануын болдырмауға;  

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Корпоративтік 
басқару кодексінің, Қоғам Жарғысының және Қоғамның ішкі құжаттарының 
талаптарына сәйкес, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және беруін 
бақылауға; 

6) өздеріне жүктелген міндеттерді атқару кезінде Қоғамның қызметі 
туралы, соның ішінде құпия тұрғыдағы ақпаратты, сондай-ақ қажетті 
түсініктемелерді сұрау салуды алған күннен бастап он күн мерзімінен кешіктірмей, 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне уақытылы берілуін қамтамасыз етуге; 

7) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Корпоративтік 
басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, 



сондай-ақ әдеп нормалары мен іскерлік әдептің көпшілік мақұлдаған нормаларына 
өз қызметінің толық үйлесімділігін қамтамасыз етуге; 

8) өзіне қатысты және де Қоғамның өзге қызметкерлеріне қатысты 
мүдделер қайшылығының туындауы ықтимал жағдайларға жол бермеуге; 

9) Басқарма мүшесінің міндеттерін атқару кезінде Қоғамның қызметі 
туралы ақпараттардың құпиялығын, егер, оның ішінде, Қоғамның ішкі 
құжаттарымен өзгедей белгіленбесе, Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 
үш жыл бойы сақтауға міндетті; 

10)  Басқарма Төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңберіндегі 
істердің жай-күйі туралы хабардар етуге міндетті; 

     11) Жалғыз акционер мен мүдделі тұлғаларға елеулі корпоративтік 
оқиғалардың туындауына әкелуы мүмкін шешімдерді қабылдау қажеттілігіне 
негіздеме беруге міндетті; 

12) осындай ақпаратты алған уақыттан бастап корпоративтік жанжалға 
байланысты ахуал пайда болған жағдайда Қоғамның Корпоративтік хатшысын 
хабардар етуге міндетті. 
 

4. Басқарма Төрағасы 
 

10.  Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады. 
11.  Басқарма Төрағасының құқықтары мен міндеттері Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысымен, еңбек шартымен 
белгіленеді. 

12.  Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының қызметінде болуға 
немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара 
жүзеге асырушы тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.  
 

 
5. Басқарманың және оның мүшелерінің жауаптылығы 

 
13. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғам 

Жарғысында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және 
жағдайларда  жауапты болады.  

14. Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, 
олардың кінәлі әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) Қоғам мен Жалғыз акционерге 
келтірілген залалдары үшін Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында жауапты 
болады. 
 

6. Басқарманың құрамы және қалыптасу тәртібі 
 

15. Басқарманың сандық құрамын, Басқарма Төрағасын қоспағанда, 
Басқарманың және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау, және олардың 
мерзімінен бұрын өкілеттіктерін тоқтату, сондай-ақ лауазымдық қызметақы 
мөлшерлерін, еңбекке ақы төлеу мен сыйақыландыру шарттарын анықтау, 
Басқарма мүшелеріне әлеуметтік көмек көрсету Директорлар кеңесінің айрықша 
құзыретіне жатады. 

16. Жалғыз акционердің өкілдері болып табылмайтын Қоғам 
қызметкерлері және Жалғыз акционердің өкілдері Басқарма мүшелері бола алады. 



17. Басқарманың лауазымына сайлау барысында Директорлар кеңесі бұл 
лауазымдарға үміткерлердің біліктілік талаптарын және оларды сайлау үрдістерін 
анықтайтын Қоғамның ішкі құжаттары ережелеріне сүйенеді.    

18.  Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің қарауына Басқарма 
құрамына сайлау үміткерлері бойынша ұсыныстарды енгізеді. Басқарма Төрағасы 
Басқарманың бірдей бос лауазымға екі реттен көп емес сайлануға ұсынылған 
үміткер бойынша ұсыныстарды Директорлар кеңесінің қарауына енгізуге құқылы. 
              Басқарманың бірдей бос лауазымына екінші рет Басқарма Төрағасымен 
ұсынылған үміткерді Директорлар Кеңесі қабылдамаған жағдайда аталмыш бос 
лауазымға үміткер бойынша ұсыныс енгізу құқығы Директорлар кеңесінің 
Төрағасына көшіріледі. 

19. Басқарманың мүшелері болып Жалғыз акционердің және Қоғамның 
мүдделерінде түгелдей Басқарманың тиімді жұмысын ұйымдастыру кезінде 
міндеттерін атқаруға қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң 
жетістіктері мен іскери және салалық ортада мінсіз беделі бар тұлғалар сайлана 
алады. 

20. Басқарма мүшесі лауазымына сайлана алмайтын тұлғалар: 
1) белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе жойылмаған сотталғандығы бар;  
2) жоғары білімі жоқ; 
3) белгіленген тәртіпте борышқор танылған басқа заңды тұлғаның 

тоқтатылуы немесе, акцияларының мәжбүрлеп таратылуы немесе мәжбүрлеп төлеп 
алынуы туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспаған кезең ішінде 
алдында басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесі төрағасы (бірінші басшы, 
басқарма төрағасы), басшы орынбасары, бас есепші болып табылмайтын. 
Көрсетілген талап белгіленген тәртіпте борышқор танылған басқа заңды тұлғаның 
тоқтатылуы немесе, акцияларының мәжбүрлеп таратылуы немесе мәжбүрлеп төлеп 
алынуы туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады. 

21. Басқарма мүшелері шектеусіз қайта сайлануы мүмкін. 
22. Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерінің өкілеттігі әр 

уақытта мерзімінен бұрын Директорлар Кеңесімен, өзіндік немесе Басқарма 
мүшесінің бастамашылығы бойынша тоқтатылуы мүмкін.  

Басқарма Төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын Жалғыз акционердің 
бастамашылығы бойынша немесе осы шешімді кейін Директорлар кеңесінің 
қарауына шығару арқылы Басқарма Төрағасының бастамашылығы бойынша 
тоқтатылуы мүмкін. 

Басқарма Төрағасының/Басқарма мүшесінің өкілеттігі Жалғыз 
акционердің/Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған күннен бастап, егер 
анықталмаса Жалғыз акционердің/Директорлар кеңесінің шешім қабылдаған 
күнінен бастап тоқтатылады деп саналады. 

Мұндайда Басқарма мүшесі ретіндегі Қоғам қызметкерінің күші жойылған 
өкілеттігі оның Қоғаммен, Басқарма Төрағасынан басқа, еңбек қатынасы 
тоқтатылды деп анықталмайды. 

Қоғамның Басқарма мүшесі ретіндегі қызметкермен еңбек қатынасының 
тоқтатылуы оның Басқармадағы мүшелігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына 
әкеледі. Мұндайда Қоғамның атқару органы Қоғамның Директорлар кеңесіне осы 
мүшенің өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылу қажеттілігі және Басқармаға 
жаңа мүше сайлау туралы хабарлайды.    

Егер Басқарма мүшесінің өкілеттігі, Басқарма Төрағасынан басқа, мерзімінен 
бұрын тоқтатылса, және Қоғамның директорлар Кеңесі Басқармаға жаңа мүше 



сайласа, соңғысының өкілеттігі, Басқарманың өкілеттік мерзімі жалпы тоқтатылған 
болса, аяқталады.  

23. Қоғамның Басқарма Төрағасының атынан еңбек шартына Қоғамның 
директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы 
(Жеке акционері) немесе Қоғамның директорлар Кеңесі тағайындаған уәкілді тұлға 
қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен жасалған еңбек шартына Басқарма 
Төрағасы қол қояды.  

 
 

7. Басқарма мүшелеріне қызметақы төлеу. 
 

24. Төрағаның және Басқарма мүшелерінің еңбегіне ақы және сыйақы 
төлеу жағдайларын анықтау Директорлар кеңесімен іске асырылады. 
 

8. Басқарма жұмысын ұйымдастыру 
 

25. Басқарма жұмысын Басқарма Төрағасы ұйымдастырады. 
26. Басқарма отырыстары Басқарма Төрағасымен шақырылады және 
жүргізіледі: 
1) Басқарманың жұмыс жоспарына сәйкес, бірақ айына кемінде бір рет; 
2) Жалғыз акционердің бастамашылығы бойынша; 
3) Басқарма Төрағасының бастамашылығы бойынша; 
4) Басқарманың бір мүшесінің бастамашылығы бойынша; 
5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша. 
Басқарма Төрағасы бекітеді: 
1) Басқарма отырысының өткізілу орнын, күнін және уақытын; 
2) Басқарма отырысына шығарылатын сұрақтар тізбегін; 
3) әрбір сұрақ бойынша баяндамашыларды және қосымша 

баяндамашыларды; 
4) Басқарма отырысы күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға қатысу үшін 

шақырылатын тұлғалар құрамын. 
27. Басқарма Төрағасы отырыстарда төрағалық етеді, ал егер оның 

уақытша болмауы жағдайында Басқарма отырысын ұйымдастыру және жүргізу 
бойынша міндеттерді Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма 
мүшелерінің біреуі жүзеге асырады. 

28. Басқарма отырысының хаттамасын жүргізу Басқарма шешімімен 
Басқарма хатшысы лауазымына тағайындалатын Қоғам қызметкері болып 
табылатын Басқарма хатшысымен іске асырылады. 
 
 

9. Жұмысты жоспарлау 
 

29. Басқарма бір жылға құралған жұмыс жоспарын бекітеді. Басқарма 
жоспарында жыл бойы Басқармамен қаралуға қажетті негізгі жоспарлы мәселелер 
көрінісін табады. 

30. Басқарма жұмыс жоспарының жобасы Басқарма хатшысымен 
жасалады. 
31. Жұмыс жоспарының құрамына кіретіндер: 
1) шығарылатын сұрақтың атауы; 



2) сұрақты қараудың болжанған күні; 
3) материалды әзірлеуге жауапты бөлімшенің атауы; 
4) сұрақты шығарудың негіздемесі. 
32. Басқарманың бекітілген жұмыс жоспары (немесе қаралатын 

сұрақтардың тиістілігіне қарай жоспардан үзінділер) Басқарма мүшелеріне, 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басшыларына таратылады. 
              33. Басқарманың кезектен тыс отырыстары осы Ереженің 26 т. көрсетілген 
тұлғалармен шақырылады. Басқарманың кезектен тыс (жоспарда жоқ) отырысын 
шақырту жөніндегі шешімін Басқарма Төрағасы Басқарма отырысына шақырылған 
Басқарманың барлық мүшелері мен тұлғаларына хабарлайтын Басқарманың 
хатшысына мәлімдейді. 
 

10. Басқарма отырыстарын дайындау және өткізу тәртібі 
 

34. Басқарма отырыстары Басқарманың кезектен тыс отырыстарын 
қоспағанда, Басқарманың бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. 

35. Егер Басқарманың отырысына оның мүшелерінің  жартысынан астамы 
қатысса, ол құқылы болып саналады. Басқарманың шешімдері, егер Заңда өзгеше 
көзделмесе, отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен 
қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы 
болады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма Төарағысының дауысы шешуші 
дауыс болып табылады. 

36. Ерекше жағдайларда, шешімді кідіртусіз қабылдау қажеттілігі кезінде 
жеке сұрақтар бойынша отырыстарды өткізбей, Басқарма мүшелерінің жазбаша 
сауалнамалары жолымен Басқарма шешімін қабылдауға болады. 

37. Басқарманың құзыретіне жататын келесі сұрақтар бойынша шешімдер 
Басқарма отырысын өткізбей қаралмайды: 

1) Қоғамның даму стратегиясын мақұлдау және директорлар Кеңесінің 
қарауына шығару; 

2) Қоғамның даму жоспарын әзірлеу; 
3) Қоғаммен жасалған шешімдер туралы, соның ішінде Басқарма 

Төрағасының, Қоғамның басқа органдарының құзыретіне Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен жататын мәмілелерді 
қоспағанда, Жалғыз акционердің тобына кіретін заңды тұлғалармен орындалуында 
Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер туралы шешім қабылдауға; 

4) кадр сұрақтары. 
38. Басқарма отырыстарына Директорлар Кеңесінің мүшелері, Қоғамның 

ішкі аудит қызметінің басшысы, сондай-ақ Басқармада қаралатын сұрақтардың 
қажеттілігі бойынша Басқарма отырысына шақырылған Қоғамның құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары қатыса алады. Әрбір нақты жағдайда шақырылған 
тұлғалардың тізімі Басқарма Төрағасымен немесе оның орнын басушы тұлғамен 
анықталады. 

39. Басқарманың кезекті отырысына материалдарды дайындауға жауапты 
тұлғалар белгіленген тәртіпте дайындалған материалдарды, нақты сұрақ бойынша 
хаттамалық шешімнің жобасы бар түсіндірме жазбаны Басқарманың хатшысына 
Басқарма отырысының болжалды күніне дейін 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей 
тапсырады. Басқарма отырысына материалдарды ұсынудың уақыттылығы мен 
толықтығы үшін жауапкершілік  тиісті материалдарды әзірлеуші Қоғамның 
құрылымдық бөлімшесінің басшысына жүктеледі. 



40. Басқарманың кезекті отырысы күн тәртібінің жобасы Басқарманың 
жұмыс жоспары негізінде Басқарманың хатшысымен жасалады. Басқарманың 
кезектен тыс отырысының күн тәртібі Басқарма Төрағасымен анықталады.  

41. Басқарманың кезекті (кезектен тыс) отырысын өткізудің күн тәртібі 
Басқарма хатшысымен Басқарма Төрағасына (оның болмаған жағдайында – 
Басқарма Төрағасының орнын басушы тұлғаға) отырысты өткізудің болжанған 
күнінен дейін 4 (төрт) күн қалғанға дейінгі уақыттан кешіктірмей күн тәртібінің 
сұрақтары бойынша белгіленген тәртіпте дайындалған материалдарды бір шақта 
бекітуге ұсынылады. 

42. Басқарма хатшысы оБасқарма Төрағасымен бекітілген отырыстың күн 
тәртібіні және күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарды Басқарма 
мүшелеріне және шақырылған тұлғаларға Басқарма отырысына дейін 3 (үш) күн 
қалған уақыттан кешіктірмей жібереді (жеткізу арқылы немесе электрондық пошта 
бойынша). 

43. Басқарманың шұғыл кезектен тыс  отырыстарын өткізу барысында 
қаралатын сұрақтар бойынша материалдар Басқарма отырысын өткізу күні берілуі 
мүмкін. 

44. Басқарманың отырысына сұрақтарды дайындау барысында келесі 
талаптар сақталуы қажет: 

1) қаралатын сұрақтың (мәселенің) ағымдағы ахуалы сипатталатын 
түсіндірме жазба, оны шешу бойынша ұсыныстар (шешім жобасы), аталмыш 
шешім қабылдау қажеттілігінің дәйектемесі құжаттарға қосылып беріледі; 

2) Басқарма отырысына шығарылатын барлық материалдар 
орындаушымен, жауапты құрылымдық бөлімші басшысымен және Қоғам 
Басқармасының жетекшілік етуші мүшесімен қол қойылуы тиіс; 

3) ішкі нормативтік құжаттардың жобалары құжаттың жобасын әзірлеген 
Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшысымен парақтап парафирленуі, 
Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен қол қойылуы тиіс. 
Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің жоба бойынша ұсыныстары мен 
ескертулері болған жағдайда әзірлеуші жобаны қайта аяқтайды немесе 
қайшылықтар хаттамасын жасап, жобаға қосады; 

4) Басқарманың отырысын өткізуге материалдарды мезгілсіз және 
сапасыз дайындауға кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылады. 

45. Басқарма мүшелері Басқарма отырысына ұсынылған барлық 
материалдарды меңгерулері тиіс. 

46. Басқарма отырысы Басқарма Төрағасымен немесе келесі реттілікте 
отырыста төрағалық етуші тұлғамен өткізіледі: 

1) отырыстың күн тәртібін мәлімдеу; 
2) Басқарма мүшесінің, құрылымдық бөлімше басшысының немесе 

шақырылған тұлғаның отырыстың күн тәртібінің мәселесі бойынша баяндамамен 
сөз сөйлеуі; 

3) Басқарма мүшелерінің сұрақтарына баяндамышының жауаптары; 
4) күн тәртібінің сұрағын талқылау; 
5) вопроса қаралып отырған сұрақ шешімінің жобасы бойынша 

ұсыныстар; 
6) қабылданып отырған шешім бойынша дауыс беру; 
7) дауыстарды санау және дауыс беру қорытындысын шығару; 



8) күн тәртібі бойынша қабылданған дауыс берудің және шешімнің 
қорытындыларын жариялау. 

47. Басқарма отырысының күн тәртібіне енгізілген сұрақты қарастыру 
құзыретіне аталмыш сұрақ кіретін Басқарма мүшесінің болмаған жағдайында 
кейінге қалтырылуы мүмкін. Осындай шешім қатыспаған Басқарманың мүшесіне 
қысқа мерзімде жеткізіледі. Басқарма мүшесінің құзыретіндегі, оның болмауы 
себебімен кейінге қалтырылған сұрақ алдында болмаған Басқарма мүшесінің 
міндетті қатысуымен Басқарманың келесі отырысында қаралуы тиіс.  
 

11. Іс қағаздарын жүргізу тәртібі 
 

48. Басқарма шешімдері отырыстың хаттамасымен ресімделеді. Басқарма 
отырысының хаттамасын жүргізу Басқарма хатшысымен қамтамасыз етіледі. 

49. Басқарма отырысының хаттамасына отырысты өткізгеннен кейін үш 
күндік мерзімде қол қойылады. Басқарма мүшелеріне қол қою үшін түскен 
Басқарма отырысының хаттамасы дереу қол қойылуға жатады, ал қарсылықтың 
болуы жағдайында, оған ескертулермен қол қойылады. 

50. Хаттамаға қол қойылған күні, оның көшірмелері Басқарманың барлық 
мүшелеріне, хаттамадан үзінділер (отырыста қаралған сұрақтардың және 
қабылданған шешімдердің қажеттілігі бойынша)  - олардың орындауы үшін 
Қоғамның құрылымдық басшыларына жіберіледі. Басқарма отырысының 
хаттамасынан үзінділері Басқарма хатшысымен қол қойылады және Қоғамның 
мөрдің баспа-таңбасымен куәландырылады. 

51. Басқарма отырыстарының хаттамаларынан үзінділерін уақытылы 
тарату үшін жауапкершілік Басқарманың хатшысына артылады. Басқарманың 
хатшысы Басқарма отырыстары хаттамаларының, сырттай дауыс беру жолымен 
қабылданған шешімдерінің, және олардан үзінділердің құрылуының дұрыстығына 
жауапты.  

52. Басқарма отырыстары хаттамаларының түпнұсқалары, оларға қосылған 
материалдар Басқарманың хатшысында сақталады. 

53. Басқарма мүшелерінің ұсыныстары мен ескертулері есепке алынып 
бекітілетін нормативтік құжат жобасы Қоғамның мүдделі құрылымдық 
бөлімшесіне қайта аяқтауға қайтарылады. Қайта аяқталғаннан кейін нормативтік 
құжат жобасы бекту үшін Басқарманың таяудағы отырысына шығарылады. 

54. Өткен жылға арналған Басқарманың барлық материалдары Қоғамның 
мұрағатына тапсырылады және белгіленген тәртіпте сақталады. 
 

12. Басқарма шешімдерінің орындалуын бақылау 
 

55. Басқарма шешімдерінде, әдеттегідей, тапсырмалардың орындалу 
мерзімдері белгіленеді. Олардың болмауы жағдайында Басқарма отырысының 
өткізілген күнінен бастап саналатын орындаудың бір айлық мерзімі белгіленеді. 

56. Басқарманың шешімдерін орындау үшін жауаптылық Басқарма 
шешімімен нақты тапсырмалар берілген тұлғаларға жүктеледі. 

57. Басқарма шешімдерінің орындалуын бақылау Қоғамның басшылық 
құрамының апта сайынғы кеңесінде белгіленген мерзімде орындалуы немесе 
орындалмау барысы туралы Басқарма Төрағасын ақпараттандыратын Қоғамның 
өкілетті құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады. 



58. Тапсырма бақылаудан Басқарманың жетекшілік етуші мүшесімен 
келісілген, бақылаудан алу туралы Қоғамның құрылымдық бөлімшесі басшысының 
қызметтік жазбасына қатысты Басқарма Төрағасының (немесе оның орнын басушы 
тұлғасының) бұрыштамасына сәйкес алынады. Басқарма Төрағасының 
бұрыштамасы бар қызметтік жазбаның көшірмесі Қоғамның өкілетті құрылымдық 
бөлімшесіне беріледі. 

59.. Егер тапсырма белгіленген мерзімде орындалуы мүмкін болмаса, оның 
орындалуына жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшысы жазбаша 
түрде орындалу мерзімін ұзарту туралы өтінішінің дәйектемесімен кідірістің 
себептері жөнінде Басқарма Төрағасын хабардар  етеді. Басқарма шешімдерінің 
орындалу мерзімін ұзарту екі реттен аспауы тиіс. 

 
13. Қорытынды ережелер 

 
               60. Осы Ереже, сондай-ақ Ережеге барлық өзгерістер мен толықтырулар 
Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітіледі. Осы Ережемен көзделмеген 
мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Правлении акционерного общества «Аэропорт Павлодар» 

 
1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение  о Правлении акционерного общества 

«Аэропорт Павлодар» (далее – Положение) определяет статус, порядок 

деятельности Правления АО «Аэропорт Павлодар» (далее – Правление), процедуру 

созыва и проведения его заседаний, а также оформления решений Правления. 

2. Определения и сокращения, используемые в Положении: 

               Общество – акционерное общество «Аэропорт Павлодар»; 

    Правление - исполнительный орган Общества; 

               Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 

    законодательство Республики Казахстан - совокупность нормативных 

правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке; 

               Единственный акционер – акционерное общество «Фонд национального 

благосостояния «Самрук - Қазына»; 

      Совет директоров – орган управления Общества; 

     Председатель Правления – Председатель Правления Общества; 

     конфликт интересов - ситуация, в которой личная заинтересованность 

работника или должностного лица Общества влияет или может повлиять на 

беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей. 

3. Положение является внутренним документом Общества и разработано 

в соответствии с Законом, Кодексом корпоративного управления Общества, 

Уставом Общества. 

4. Правление является коллегиальным исполнительным органом 

Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами 

Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного 

акционера и Совета директоров и несет ответственность перед Единственным 

акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него 

обязанностей. 

5.  В своей деятельности Правление руководствуется законодательством 

Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, 

Совета директоров, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим 

Положением и другими внутренними документами Общества. 

 

 

 

 

 



 

2. Компетенция Правления 

 

6. Компетенция Правления определяется в соответствии с 

законодательством  Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами 

Общества.  

 

3. Права и обязанности членов Правления 

 

7. Права и обязанности членов Правления определяются 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, трудовым 

договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также настоящим 

Положением. 

8. Члены Правления  имеют право: 

1) в пределах своей компетенции решать вопросы текущей деятельности  

Общества; 

2) получать в полном объеме необходимую информацию о деятельности 

Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, отчетными, 

договорными и прочими документами Общества;  

3) вносить предложения по формированию плана работы Правления, 

повестки дня заседания Правления; 

4) требовать созыва заседания Правления; 

5) вносить рекомендации к информационным материалам по вопросам, 

выносимым на заседания Совета директоров; 

6) работать в других организациях только с согласия Совета директоров; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними документами Общества. 

9. Члены Правления обязаны: 

1) участвовать в заседаниях Правления (заочных голосованиях); 

2) действовать в интересах Общества и Единственного акционера, 

осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, своевременно и 

эффективно, исполнять решения и поручения Единственного акционера, Совета 

директоров и Правления, соблюдать требования Устава Общества и внутренних 

документов Общества; 

3) контролировать подготовку и своевременное представление материалов 

к заседанию Правления по курируемым ими вопросам; 

4) использовать имущество Общества в соответствии с Уставом Общества 

и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также не допускать 

использование имущества в личных целях и злоупотребление им при совершении 

сделок со своими аффилиированными лицами; 

5) контролировать раскрытие и предоставление информации о 

деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления Общества, Устава 

Общества и внутренних документов Общества; 

6) обеспечивать своевременное представление членам Совета директоров, 

при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности 

Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, а также 

необходимых разъяснений, в срок не позднее десяти дней с момента получения 

запроса; 



7) обеспечивать полное соответствие своей деятельности требованиям 

законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления 

Общества, Устава и внутренних документов Общества, а также этическим 

стандартам и общепринятым нормам деловой этики; 

8) не допускать ситуаций, в которых возможно возникновение конфликтов 

интересов ни  в отношении себя ни  в отношении других работников Общества; 

9) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества 

в период исполнения обязанностей члена Правления и в течение трех лет с момента 

прекращения полномочий, если более длительный срок не предусмотрен 

внутренними документами Общества; 

10)  информировать Председателя Правления о состоянии дел по 

курируемому им кругу вопросов; 

     11) предоставлять Единственному акционеру и заинтересованным лицам 

обоснование необходимости принятия решений, которые могут привести к 

возникновению существенных корпоративных событий; 

12) уведомлять Корпоративного секретаря Общества в случае 

возникновения корпоративных конфликтов с момента получения такой 

информации. 

 

4. Председатель Правления 

 

10.  Правление Общества возглавляет Председатель Правления.  

11.  Права и обязанности  Председателя Правления определяются 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, трудовым 

договором. 

12.  Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя 

исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции 

исполнительного органа, другого юридического лица. 

 

 

5. Ответственность Правления и его членов 

 

13. Правление несет ответственность в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и 

внутренними документами Общества. 

14. Члены Правления несут ответственность перед Обществом и 

Единственным акционером за убытки, причиненные Обществу и Единственному 

акционеру, их виновными действиями (бездействием) в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

6. Состав и порядок формирования Правления 

 

15. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, 

избрание его членов, за исключением Председателя Правления, и досрочное 

прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов, 

условий оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки членам 

Правления относится к исключительной компетенции Совета директоров. 



16. Членами Правления могут быть представители Единственного 

акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного 

акционера. 

17. При избрании на должность в Правление Совет директоров следует 

положениям внутренних документов Общества, определяющим квалификационные 

требования к кандидатам на эти должности и процедуру их избрания.  

18.  Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на 

рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления. Председатель 

Правления вправе вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по 

кандидату, рекомендуемому к избранию на одну и ту же вакантную должность в 

Правлении не более двух раз. 

              В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного 

Председателем Правления на одну и ту же вакантную должность в Правление во 

второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную 

должность переходит к Председателю Совета директоров.  

19. Членами Правления должны быть избраны лица, обладающие 

соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными 

достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, 

необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной 

работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества. 

20. Не может быть избрано на должность члена Правления  лицо: 

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке 

судимость; 

2) не имеющее высшего образования; 

3) ранее являвшееся председателем совета директоров (первым 

руководителем, председателем правления), заместителем руководителя, главным 

бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до 

принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе 

акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в 

установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет 

после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном 

выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного 

банкротом в установленном порядке. 

21. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное число раз. 

22. Полномочия членов Правления, за исключением Председателя 

Правления, могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров, 

по собственной инициативе или по инициативе члена Правления.  

Полномочия Председателя Правления могут быть досрочно прекращены 

Единственным акционером по инициативе Единственного акционера или по 

инициативе Председателя Правления, с последующим вынесением данного 

решения на рассмотрение Совета директоров.  

Полномочия Председателя Правления/члена Правления считаются 

прекращенными с даты, определенной соответственно в решении Единственного 

акционера/Совета директоров, а если она не определена – с даты принятия решения 

Единственным акционером/Советом директоров.   

При этом прекращение полномочий работника Общества в качестве члена 

Правления не влечет прекращения его трудовых правоотношений с Обществом, за 

исключением Председателя Правления Общества.  



Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся 

членом Правления, влечет досрочное прекращение его членства в Правлении. В 

данном случае Общество незамедлительно информирует Совет директоров о 

необходимости досрочного прекращения полномочий этого члена и необходимости 

избрания нового члена Правления.   

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления 

Общества, за исключением Председателя Правления, и избрания Советом 

директоров Общества нового члена Правления, полномочия последнего истекают 

одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом.   

23. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления 

подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на 

это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами 

Правления подписывается Председателем Правления Общества. 

 

7. Оплата труда членов Правления. 

 

24. Оплата труда и премирование Председателя и членов Правления 

определяется Советом директоров. 

 

8. Организация работы Правления 

 

25. Работу Правления организует Председатель Правления. 

26. Заседания Правления созываются и ведутся Председателем Правления: 

1) в соответствии с планом работы Правления, но не реже  одного раза в 

месяц; 

2) по инициативе Единственного акционера; 

3) по инициативе Председателя Правления; 

4) по инициативе одного из членов Правления; 

5) по решению Совета директоров. 

Председатель Правления утверждает: 

1) место, дату и время проведения заседания Правления; 

2) перечень вопросов, выносимых на заседание Правления; 

3) докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу; 

4) состав лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов 

повестки дня заседания Правления. 

27. Председатель Правления председательствует на заседаниях, а в случае 

его временного отсутствия функции по организации и ведению заседания 

Правления осуществляет один из членов Правления по решению Председателя 

Правления.   

28. Ведение протокола заседания Правления осуществляется секретарем 

Правления, которым является работник Общества, назначаемый на должность 

секретаря Правления решением Правления. 

 

 

9. Планирование работы 

 

29. Правление утверждает план работы, составляемый  на год. В плане 

Правления отражаются основные планируемые вопросы, необходимые к 

рассмотрению Правлением в течение всего года. 



30. Проект плана работы Правления составляется секретарем Правления. 

31. План работы включает в  себя: 

1) наименование выносимого вопроса; 

2) предполагаемую дату рассмотрения вопроса; 

3) наименование ответственного подразделения за подготовку материала; 

4) основание вынесения вопроса. 

32. Утвержденный план работы Правления (или выписки из него по 

принадлежности рассматриваемых вопросов) рассылается членам Правления, 

руководителям структурных подразделений Общества. 

              33. Внеочередные заседания Правления созываются лицами, указанными в 

п. 26 настоящих Правил. О своем решении созвать внеочередное  (внеплановое) 

заседание Правления Председатель Правления сообщает секретарю Правления, 

оповещающему всех членов Правления и лиц, приглашаемых на заседание 

Правления.  

 

10. Порядок подготовки и  проведения заседания Правления 

 

34. Заседания Правления проводятся согласно утвержденному плану 

работы Правления, за исключением внеочередных заседаний Правления. 

35. Заседание Правления считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от числа его членов. Решения Правления 

принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих 

на заседании, если иное не предусмотрено Законом. При голосовании каждый член 

Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя 

Правления является решающим. 

36. В исключительных случаях, при необходимости безотлагательного 

принятия решения, допускается принятие решений Правления по отдельным 

вопросам без проведения заседаний путем письменного опроса членов Правления.  

37. Решения по следующим вопросам, относящимся к компетенции 

Правления, не могут рассматриваться без проведения заседания Правления: 

1) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии 

развития  Общества; 

2) разработка плана развития Общества; 

3) принятие решения о заключении Обществом сделок, в том числе сделок, 

в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с юридическими 

лицами, входящими в группу Единственного акционера, за исключением сделок, 

отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к 

компетенции иных органов Общества, Председателя Правления; 

4) кадровые вопросы. 

38. На заседаниях Правления могут присутствовать  члены Совета 

директоров, руководитель Службы внутреннего аудита Общества, а также 

руководители структурных подразделений Общества, приглашенные на заседание 

Правления по принадлежности рассматриваемых на Правлении вопросов. В 

каждом конкретном случае  список приглашенных лиц определяется 

Председателем Правления или лицом его замещающим.  

39. Лица, ответственные за подготовку материалов к очередному 

заседанию Правления, сдают подготовленные в установленном порядке материалы, 

пояснительную записку с проектом протокольного  решения по конкретному 

вопросу секретарю Правления не менее чем за  5 (пять) рабочих дней до 



предполагаемой даты заседания Правления. Ответственность за своевременность и 

полноту предоставления материалов на заседание Правления возлагается на 

руководителя структурного подразделения Общества, готовящего 

соответствующие материалы. 

40. Проект повестки дня очередного заседания Правления составляется 

секретарем Правления на основании Плана работы Правления. Повестка дня 

внеочередного заседания Правления определяется Председателем Правления.  

41. Повестка дня проведения очередного (внеочередного) заседания 

Правления представляется секретарем Правления на утверждение Председателю 

Правления (в его отсутствие – лицу, замещающему Председателя Правления) 

одновременно с подготовленными в установленном порядке материалами  по 

вопросам  повестки дня за 4 (четыре) дня до предполагаемой даты заседания. 

Необходимость рассылки материалов определяется Председателем Правления при 

утверждении повестки дня заседания. 

42. Секретарь Правления направляет утвержденную Председателем 

Правления повестку дня заседания и материалы по вопросам повестки дня 

(нарочно или по электронной почте) членам Правления и приглашенным лицам не 

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Правления. 

43. При проведении экстренных внеочередных заседаний Правления 

материалы по рассматриваемым вопросам могут быть представлены в день 

проведения заседаний Правления. 

44. При подготовке вопросов к заседанию Правления необходимо 

соблюдать следующие требования: 

1) к документам прилагается пояснительная записка, в которой должно 

отражаться текущее состояние рассматриваемого вопроса (проблемы), 

предложения по ее решению (проект решения), обоснование необходимости 

принятия данного решения; 

2) все материалы, выносимые на заседание Правления должны быть 

подписаны исполнителем, руководителем ответственного структурного 

подразделения и курирующим членом Правления Общества; 

3) проекты внутренних нормативных документов должны быть полистно 

запарафированы руководителем структурного подразделения Общества, 

разработавшего проект документа, подписаны руководителями заинтересованных 

структурных подразделений Общества. При наличии у заинтересованных 

структурных подразделений Общества предложений и замечаний по проекту, 

разработчик дорабатывает проект либо готовит протокол разногласий, который 

прилагает к проекту; 

4) лица, виновные в несвоевременной и некачественной подготовке 

материалов к проведению заседания Правления несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с трудовым законодательством Республики 

Казахстан. 

45. Члены Правления должны изучить все материалы, представленные на 

заседание Правления.  

46. Заседание Правления проводится Председателем Правления или лицом, 

председательствующим на заседании, в следующей последовательности: 

1) озвучивание повестки дня заседания; 

2) выступление члена Правления, руководителя структурного 

подразделения или приглашенного лица с докладом по вопросу  повестки дня 

заседания; 



3) ответы докладчика на вопросы членов Правления; 

4) обсуждение вопроса повестки дня; 

5) предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса; 

6) голосование по принимаемому решению; 

7) подсчет голосов и подведение итогов голосования; 

8) оглашение итогов голосования и решения, принятого по повестке дня. 

47. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания 

Правления  может быть отложено в случае отсутствия члена Правления, в 

компетенции которого находится данный вопрос. Такое решение доводится до 

отсутствовавшего члена Правления в кратчайший срок. Вопрос, который был 

отложен ввиду отсутствия члена Правления, в компетенции которого он находится, 

должен быть рассмотрен на следующем заседании Правления с обязательным 

участием ранее отсутствовавшего члена Правления. 

 

11. Порядок ведения делопроизводства 

 

48. Решения Правления оформляются протоколом заседания. Ведение 

протокола заседания Правления обеспечивается секретарем Правления. 

49. Протокол заседания  Правления оформляется в трехдневный срок после 

проведения заседания. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на 

заседании  членами Правления и секретарем Правления. Протокол заседания 

Правления, поступивший на подпись членам Правления, подлежит подписанию 

немедленно, а в случае наличия возражений, он подписывается с замечаниями. 

50. В течение дня после подписания протокола, его копии рассылаются 

всем членам Правления, выписки из протокола (по принадлежности 

рассматриваемых на заседании вопросов и принятых решений) – руководителям 

структурных подразделений Общества для их исполнения. Выписки из протокола 

заседания Правления подписываются секретарем Правления и заверяются 

оттиском печати Общества. 

51. Ответственность за своевременную рассылку выписок из протоколов 

заседаний Правления несет секретарь Правления. Секретарь Правления несет 

ответственность за правильность составления протоколов заседаний Правления, 

решений, принятых путем заочного голосования, и выписок из них 

52. Подлинники протоколов заседаний Правления, материалы к ним, 

хранятся у секретаря Правления. 

53. Проект нормативного документа, утверждаемый с учетом замечаний и 

предложений членов Правления, возвращается на доработку в заинтересованное 

структурное подразделение Общества. После доработки проект нормативного 

документа выносится на ближайшее заседание Правления для утверждения.  

54. Все материалы Правления за истекший год сдаются в архив Общества и 

хранятся в установленном порядке. 

 

12. Контроль за исполнением решений Правления 

 

55. В решениях Правления, как правило, устанавливаются сроки 

исполнения поручений. В случаях их отсутствия, устанавливается месячный срок 

исполнения, исчисляемый с даты проведения заседания Правления. 

56. Ответственность за исполнение решений Правления возлагается на лиц, 

которым решением Правления даны конкретные поручения. 



57. Контроль за исполнением решений Правления осуществляет 

уполномоченное структурное подразделение Общества, которое информирует 

Председателя Правления о ходе исполнения или неисполнения в установленные 

сроки на еженедельном совещании руководящего состава Общества. 

58. Поручение снимается с контроля согласно резолюции Председателя 

Правления (либо лица, его замещающего) к служебной записке руководителя 

структурного  подразделения Общества о снятии с контроля, согласованной с 

курирующим  членом Правления. Копия служебной записки с резолюцией 

Председателя Правления передается в уполномоченное структурное подразделение 

Общества.  

59. В случае, если поручение не может быть исполнено в установленный 

срок, то руководитель структурного подразделения Общества, ответственного за 

его выполнение, в письменном виде информирует Председателя Правления о 

причинах задержки с обоснованием просьбы о продлении сроков исполнения. 

Продление срока исполнения решений Правления не допускается более двух раз. 

 

13. Заключительные положения 

 

               60. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются решением Совета директоров. Вопросы, не предусмотренные 

настоящим Положением, регулируются действующим законодательством 

Республики Казахстан. 
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