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1 ТАРАУ. ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті əріптестер, серіктестер жəне азаматтар!

Телерадио хабарларын таратудың республикалық желісі жұмысының сенімділігі мен
техникалық сапасын арттыру, сондай-ақ, цифрлық телерадио хабарларын таратудың
көрсетілетін қызметтерінің географиясын кеңейту – өткен 2020 жыл «Қазтелерадио» АҚ үшін
осындай ұранмен өтті. Сіздердің назарларыңызға 2020 жылы қабылданған маңызды оқиғалар
мен шешімдерді қамтитын «Қазтелерадио» АҚ Жылдық есебін ұсынамын. Оның беттерінен
сіздер Компанияның негізгі жобалары, корпоративтік басқару туралы, басқару мен тиімді
қызметті қамтамасыз ету бойынша өзгерістер жəне алдағы жоспарлар туралы ақпаратты таба
аласыздар.

Дамудың стратегиялық бағыттарына, сондай-ақ, «Қазақстан Республикасында цифрлық
эфирлік телерадио хабарларын таратуды енгізу жəне дамыту» жобасын іске асыру бойынша
жинақталған міндеттерді шешуге ерекше назар аударылды. 2020 жылы пандемияға қарамастан
Қоғам Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің Қазақстан
Республикасының халқын цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратумен 91,11% қамтуды
қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық жоспарының көрсеткішіне қол жеткізгенін атап өткім
келеді.

2019 жылы телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы цифрлық жерсеріктік
жəне эфирлік хабар тарату желілері арқылы тарататын еркін қолжетімді телерадио
арналарының жаңа тізбесі бекітілді.

Еліміздің шекара маңындағы өңірлерінде радиохабар таратудың мемлекеттік желісін
дамыту жөніндегі Жол картасы əзірленіп, бекітілді. Жол картасының іс-шараларын іске асыру
2021 жылдан бастап жоспарланып отыр.

Жоғары білікті кадрлардың тұрақтамауы мəселесіне байланысты қазіргі проблемаларды
ескере отырып, өңірлер бойынша өндірістік персоналдың жалақысын арттыру үшін шаралар
қабылданды. Жұмыскерлердің əлеуметтік жəне материалдық деңгейін жақсартуға бағытталған
осы жұмыс келесі жылы да жалғасатын болады.

«Қазтелерадио» АҚ-ның үлкен ұжымына олардың күнделікті еңбегі, олардың
əрқайсысының біздің ортақ ісімізге қосқан баға жетпес үлесі үшін алғысымды білдіремін. Осы
есептен сіздер өздеріңізге пайдалы жəне қажетті ақпаратты табатындықтарыңызға, сондай-ақ,
өзекті жобалармен танысатындықтарыңызға сенімдімін.
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2 ТАРАУ. БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті əріптестер мен серіктестер!

Цифрлық эфирлік телевизия – бұл аналогты телехабар таратуды алмастыратын, бүкіл
əлемдегі телевизия дамуының жаңа кезеңі. Сондықтан «аналогты» одан əрі дамыту техникалық
жəне экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. 2020 жылға жоспарланған Алматы қаласы мен
Солтүстік Қазақстан облысында аналогты телевизияны толығымен өшіре отырып, цифрлық
эфирлік хабар таратуға көшу жобасын іске асырудың үшінші кезеңі алға жылжытылып, 2021
жылғы 1 ақпаннан бастап іске асырылды.

Цифрлық эфирлік телехабар таратуды енгізу жөніндегі жобаны іске асыру «Цифрлы
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жүргізіледі. Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі телевизияны цифрландыру мəселелерін халықтың
қамтылу көрсеткішін жəне цифрлық хабар таратудың артықшылықтарын ескере отырып,
шешеді. Министрлік цифрлық эфирлік телехабар таратуға көшу кестесін белгілейді.

2020 жылы «аналогтан» «цифрға» көшу мақсатында 71 радиотелевизиялық станция
(бұдан əрі – РТС) пайдалануға берілді:

−Ақмола облысы – 4 РТС;
−Ақтөе облысы – 5 РТС;
−Атырау облысы – 8 РТС;
−Шығыс Қазақстан облысы – 6 РТС;
−Қарағанды облысы – 19 РТС;
−Қызылорда облысы – 16 РТС;
−Солтүстік Қазақстан облысы – 13 РТС.
Солтүстік Қазақстан облысында ЦЭТВ РТС құрылысы толық аяқталды, пайдалануға

берілген 41 РТС шамамен 580 мың адамды құрайтын 678 елді мекенді цифрлық хабар
таратумен қамтамасыз етті, бұл облыс халқының 97,33%-ын құрады.

ҚР Ақпарат жəне қоғамдық даму министрінің 2019 жылғы бұйрықтарымен бекітілген
міндетті теле-, радиоарналар мен еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың жаңа тізбесіне сай
цифрлық мультиплекстерді қайта күйге келтіру жəне қалыптастыру іс-шаралары жүргізілді.

2020 жылы жүргізілген зерттеу жұмысы, əсіресе, ауылдық жерлерде телерадио
хабарларын таратудың ұлттық операторы көрсететін қызметтердің танымалдылығы мен
таралуының жоғары деңгейде екенін растады.

Саны 250 адамнан асатын ауылдық елді мекендердің Интернетке қолжетімділігін
ұйымдастыру жобасын іске асыратын байланыс операторлары үшін 2020 жылдың
қорытындысы бойынша 200-ден астам жобалық-сметалық құжаттама əзірленді, 440-тан астам
құрылыс салу-монтаждау жұмыстары жүргізілді.

ҚР Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің белсенді түрде қолдауымен кадр
тұрақтамаушылығын төмендету, білікті персоналды ұстап қалу жəне кəсіби деңгейді арттыруды
ынталандыру мақсатында 2020 жылы өңірлер бойынша өндірістік персоналдың жалақысын
арттыруға бағытталған іс-шаралар жүргізілді. Бұл жұмыс 2021 жылы да жалғасатын болады.
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3 ТАРАУ. ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ. 2020 ж. НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР

Жалпы мəліметтер

«Қазтелерадио» АҚ – еліміздің ақпараттық-коммуникациялық саласының дамуына ықпал
ететін Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы.

Қазақстанның телерадио хабарларын тарату нарығында Қоғамның басты рөлі ел халқын
телерадио хабарларын таратудың əртүрлі желілерінде мемлекеттік бағдарламаларды тегін
қабылдау мүмкіндігімен қамтамасыз ету болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 07.10.1997 жылғы № 1419 «Қазтелерадио»
республикалық қазыналық телехабар тарату, радиохабар тарату жəне радиобайланыс
кəсіпорнын құру туралы» қаулысы негізінде «Қазтелерадио» Республикалық қазыналық
мемлекеттік кəсіпорны құрылды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 24.02.2000 ж. № 298 «Қазтелерадио» Республикалық
қазыналық телехабар тарату, радиохабар тарату жəне радиобайланыс кəсіпорны мен «АРТПС»
Республикалық мемлекеттік кəсіпорнын «Қазтелерадио» ашық акционерлік қоғамы етіп қайта
ұйымдастыру туралы» қаулысына сəйкес мемлекеттің 100 пайыз қатысуымен «Қазтелерадио»
ААҚ құрылды.

«КВК - Қазақстан хабар тарату корпорациясы» ААҚ басқарушы компаниясының
12.04.2001 ж. № 81 шешіміне сəйкес «Қазтелерадио» ААҚ типі ашық түрден жабық түрге
өзгертіліп, «Қазтелерадио» ЖАҚ құрылды.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы»
заңына сəйкес «Қазтелерадио» жабық акционерлік қоғамы «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы
(«Қазтелерадио» АҚ) болып қайта тіркелді. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы
куəлік – 2004 жылғы 01 наурыздағы № 34797-1901-АО.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 маусымдағы №777 «Телерадио
хабарларын таратудың ұлттық операторы туралы» қаулысына сай «Қазтелерадио» АҚ Қазақстан
Республикасының телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы болып айқындалды.

Жарғылық капиталдың құрылымы

«Қазтелерадио» АҚ жарғылық капиталы 58 820 310 мың теңгені құрайды жəне 58 348 215
дана жай акциялардан тұрады, оның ішінде 691 127 дана 1683,08 теңгеден, 57 657 088 теңге бір
акция үшін 1000 теңгеден. Артықшылықты жəне басқа акциялар жоқ. Қоғам акциялары
«Қазақстан қор биржасы» АҚ арнайы тізіміне енгізілмеген.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 24.02.2000 ж. № 298 «Қазтелерадио» телехабар
тарату, радиохабар тарату жəне радиобайланыс республикалық қазыналық кəсіпорны мен
«АРТПС» республикалық мемлекеттік кəсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы» қаулысына
сəйкес мемлекеттің 100 пайыз қатысуымен «Қазтелерадио» ААҚ құрылды.

2001 жылы Қоғам типі ашық түрден жабық түрге ауыстырылды, 2001 жылғы 06
маусымдағы № А4180 жарияланған акциялар шығарылымын бастапқы тіркеу туралы куəлік
(акцияларға ұлттық сəйкестендіру нөмірін беру туралы куəлік) берілді.

Ал 2003 жылы Компания «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді.
ҚР Үкіметінің 10.05.2007 ж. № 375 «ҚР Президентінің 2007 жылғы 6 сəуірдегі № 311

Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» қаулысы негізінде «Қазтелерадио» АҚ
мемлекеттік акциялар пакеті жаңадан құрылған «Самғау» ұлттық ғылыми-технологиялық
холдингі» АҚ-ның орналастырылған акцияларын төлеуге берілді.

ҚР Үкіметінің 03.07.2008 ж. № 668 «Арна Медиа» Ұлттық ақпараттық холдингі»,
«Парасат» Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі», «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация
холдингі» акционерлік қоғамдарын құру туралы» қаулысына сай, «Қазтелерадио» АҚ
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акцияларының мемлекеттік пакеті жаңадан құрылған «Арна Медиа» Ұлттық ақпараттық
холдингі» АҚ-ның орналастырылатын акцияларының төлеміне берілді.

ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 5 мамырдағы № 378 қаулысына сəйкес «Арна Медиа» ҰАХ»
АҚ таратылуына байланысты «Қазтелерадио» АҚ акцияларының 100% Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті тұлғасындағы
мемлекеттік меншікке берілді, кейіннен «Қазтелерадио» АҚ акцияларының мемлекеттік пакетін
иелену жəне пайдалану құқығы ҚР Байланыс жəне ақпарат министрлігіне берілді. 2011 жылы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 31.01.2011 ж. № 48 «Қазтелерадио» АҚ-ны қайта
ұйымдастыру туралы» қаулысының негізінде Қоғам оған «Қазақстандық телекоммуникациялар»
АҚ-ның қосылуы нысанында қайта ұйымдастырылды.

ҚР Үкіметінің 12.12.2014 ж. № 1313 «Мемлекеттік меншіктің кейбір мəселелері
туралы» қаулысына сəйкес «Қазтелерадио» АҚ акциялар пакетінің 100% «Зерде» Ұлттық
инфокоммуникация холдингі» АҚ меншігіне берілді.

Қазіргі уақытта ҚР Үкіметінің 12.09.2019 ж. № 687 «Сыйға тарту шарты бойынша
«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының акцияларын жеке меншіктен республикалық
меншікке қабылдау туралы» қаулысына сай «Қазтелерадио» АҚ акцияларының 100%
пакетін иелену жəне пайдалану құқығы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігіне
берілді.

01.01.2020 ж. жағдай бойынша «Қазтелерадио» АҚ жай акцияларының меншік
иелері

Акционер Акция саны, дана Үлес (%)
«Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитеті» ММ

58 348 215 100

БАРЛЫҒЫ 58 348 215 100

01.01.2020 ж. жағдай бойынша Қоғамның Басқарма, Директорлар кеңесінің мүшелері
«Қазтелерадио» АҚ жай акцияларының меншік иелері болып табылмайды, акцияларды айқас
иелену жоқ.

Миссия, даму стратегиясы, оны іске асыру нəтижелері

Миссия
Біз – еліміздің ақпараттық қоғамының дамуына ықпал ететін Қазақстан Республикасының

телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторымыз.
Болашаққа болжам
Біз – телерадио хабарларын таратудың ұлттық желісіне тең қолжетімділік беретін жоғары

технологиялық оператормыз.
Біз – телерадио хабарларын тарату саласының сарапшыларымыз.
Құндылықтар
Тиімділік: біз барлық ресурстарымыз бен құралдарымызға ұқыпты жəне құрметпен қарау

арқылы үздік нəтижелерге қол жеткізетінімізге сенеміз.
Сапа: Біз клиенттеріміздің барлық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін əр клиент пен

қызметкерді қанағаттандырудың маңыздылығына сенеміз.
Кəсібилік: біздің қызметкерлеріміздің жан-жақты білімі мен тəжірибесі бар, олар біздің

компаниямызға өз жұмысын орындауға жəне күрделі міндеттерді тиімді əрі сапалы шешуге
мүмкіндік береді.

«Қазтелерадио» АҚ қызметінің негізгі бағыттары:
● Телерадио хабарларын таратудың инфрақұрылымы;
● Телерадио хабарларын тарату қызметтері нарығын дамыту;
● Қоғам қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету жəне корпоративтік басқаруды

жетілдіру.
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Əрбір бағыт бойынша тиісті ақырғы көрсеткіштері бар негізгі міндеттер
қалыптастырылды.

Телерадио хабарларын таратудың инфрақұрылымы:
●Цифрлық эфирлік телехабар таратуды енгізу жəне дамыту
●Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуді қамтамасыз ету.

Телерадио хабарларын тарату қызметтері нарығын дамыту:
● Жерсеріктік телерадио хабарларын таратуды дамыту.
●Интернет-хабар тарату қызметтерін дамыту.

• Қоғам қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету жəне корпоративтік басқаруды
жетілдіру:

●Қоғам қызметі тиімділігін көтеру жəне тəуекелдерді бағалау.
●Адам ресурстарын басқару тиімділігін көтеру.

«Қазтелерадио» АҚ республиканың барлық аумағында орналасқан, 2033 телевизиялық
таратқыш жəне шамамен 533 радиотаратқыш орнатылған 705 аналогты радиотелевизиялық
станциядан (РТС) тұратын желісі, сондай-ақ, халықты цифрлық эфирлік телерадио хабарларын
таратумен қамтуды қамтамасыз ететін 546 цифрлық РТС бар.

Қоғамның жерсеріктік телерадио хабарларын таратудың ұлттық желісі қазіргі заманғы
жердегі жерсеріктік жабдықпен жабдықталған үш техникалық орталықты (Нұр-Сұлтан қ.,
Алматы қ., Орал қ.) қамтиды. 2011 жылы жерсеріктік желіні жаңғырту кезінде заманауи
MPEG-4/DVB-S2 стандартына көшу жүзеге асырылды. Нəтижесінде 2011 жылы Қазақстанда
алғаш рет отандық телерадиоарналардың тізбесіне абоненттік төлемсіз қолжетімділікті
қамтамасыз ете отырып, халыққа «OTAU TV» брендімен тікелей жерсеріктік телерадио
хабарларын тарату қызметін көрсету мүмкіндігі пайда болды. Жерсеріктік телерадио
хабарларын таратумен Қазақстан аумағын 100% қамту қамтамасыз етілген. 2020 жылдың
қорытындысы бойынша қызметті пайдаланушылар саны 1,5 млн. астам адамды құрады,
34%-дан астам ену деңгейіне қол жеткізілді.

Хабар тарату қызметтерін көрсету үшін «KazSat-2», «KazSat-3» отандық ғарыш
аппараттарының жерсеріктік ресурстары пайдаланылады.

Нарыққа жəне қызметтер нарығындағы ахуалға шолу жасау

2020 жылдың соңындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында ресми түрде ҚР
аумағына таратылатын 184 телеарна мен 79 отандық радиоарна, сондай-ақ, 267 шетелдік теле-,
радиоарна тіркелген.

Теле-, радиоарналарды жерсеріктік бастапқы тарату Қазақстан Республикасының
аумағында эфирлік хабар таратудың радиотелевизиялық станциялары желісіне мемлекеттік
жəне коммерциялық телерадиоарналардың сигналдарын бастапқы таратып-бөлуді
ұйымдастыруға бағытталған. «Қазтелерадио» АҚ Ұлттық телерадио хабарларын тарату
желісінің техникалық құралдары DigiCipher2/QPSK/MPEG-2 аналогты стандартта жəне
DVB-S2/8PSK/MPEG цифрлық стандартта трансляциялауды қамтамасыз етеді. Көрсетілген
міндеттерді қамтамасыз ету үшін «KazSat» сериялы геостационарлық жерсеріктердің 2
транспондерінің ресурсы қажет. Көрсетілген жерсеріктерді таңдау тиісті техникалық
сипаттамалары мен қажетті қамту аймағы бар, жалға алу үшін қолжетімді ресурстың болуы
сияқты талаптар бойынша жүргізіледі. Отандық телерадиокомпаниялардың телевизиялық жəне
радиохабар тарату арналарының сигналдары жерсерік транспондері арқылы ҚР аумағына
жалпы цифрлық ағында беріледі.

Қызмет көрсетудің технологиялық циклі қызмет көрсету тəртібін айқындайтын жəне
қызмет көрсету сапасының қажетті деңгейін қамтамасыз ететін өзара байланысты бірқатар
кезеңдерді қамтиды.
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2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін Қазақстанда 102 кəбілдік оператор тіркелген.
Олардың басым көпшілігі өңірлердегі нарықта жұмыс істейді.

Аналогты эфирлік телехабар тарату

Аналогты эфирлік желіде Қоғам телерадиокомпанияларға телерадио хабарларын тарату
жабдықтарын жалға алу жəне оларға қызмет көрсету түрінде өз инфрақұрылымын ұсынатын
негізгі компания болып табылады. Телехабар таратудың аналогты эфирлік желісінде қызмет
көрсету бойынша инфрақұрылым мен қызметтердің негізгі тапсырыс берушілері:
«QAZAQSTAN» РТРК» АҚ – 722 таратқыш (бұдан əрі – ТРШ), «Хабар» агенттігі» АҚ – 976
ТРШ, «Евразия+ОРТ» – 221 ТРШ, басқа да телеарналар – 114 ТРШ. Таратқыштардың жалпы
саны (АЭТВ) – 2 033.

Радиохабар тарату

Қазақстан Республикасы бойынша FM-радиохабар тарату желісінде негізгі оператор
«Қазтелерадио»АҚ болып табылады. «Қазақстан» РТРК» АҚ өзінің «Қазақ радиосы» жəне
«Шалқар» радиосы бағдарламаларын барлық облыс орталықтары мен ірі қалаларда, «Classic»
радиосының бағдарламасын Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау қалаларында жəне «Астана»
радиосының бағдарламасын Нұр-Сұлтан қаласында таратады. «Қазтелерадио» АҚ барлық
коммерциялық телерадиоарналардың (бұдан əрі – ТРА) радиохабар тарату жабдығына қызмет
көрсетуді қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының радиохабар таратуы
жалпы саны FM-диапазонының аналогты стандартында 519 бірлік радиохабар тарату
ТРШ-ымен, сондай-ақ, СВ-диапазонында 2 бірлік ТРШ-пен жүзеге асырылады.

2020 жылы Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі өткізген
телерадио хабарларын тарату мақсаттары үшін жиіліктер бөлу конкурсының қорытындылары
бойынша барлығы 5 радиобағдарламаға арналған радиохабар жабдығы кешендерін монтаждау
жүргізілді, оның ішінде 12 ТРШ (1 мемл. радио, 11 ком. радио) пайдалануға берілді. «Шалқар»ə
радиосының бағдарламаларын тарату үшін «Сарыағаш» РТС-нда таратқыш іске қосылды. 2020
жылдың қорытындысы бойынша «Шалқар» бағдарламасында халықты мемлекеттік радиохабар
таратумен қамту артып, ҚР халқының 62%-ын құрады.

2019, 2020 жылдардағы конкурстардың нəтижелері бойынша коммерциялық радио
бағдарламаларының өсуі мына қалаларда байқалды:

1) «Business FM» – Шымкент қаласында;
2) «Lux FM» – Талдықорған (Үлкен Шаған), Өскемен қалаларында;
3) «Той Думан радиосы» – Нұр-Сұлтан қаласында;
4) «Energy FM» – Балқаш, Жезқазған, Қызылорда, Екібастұз, Көкшетау, Лисаковск,

Семей қалаларында.

Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату

«Қазтелерадио» АҚ цифрлық эфирлік телехабар тарату қызметін көрсету нарығында
тікелей бəсекелестері жоқ. Телерадио хабарларын тарату саласындағы ҚР Ұлттық операторы
бола отырып, «Қазтелерадио» АҚ ҚР барлық аумағы бойынша цифрлық эфирлік телехабар
тарату қызметтерін ұсынуға арналған техникалық мүмкіндіктерге ие.

DVB-T2 стандартты цифрлық хабар тарату технологиясы көп бағдарламалы хабар
таратуға арналған, 8 МГц жиілік диапазонында (1 ТВ арнасы) 15 ТВ бағдарламаларын SD
форматында, 1 таратқышты орнатумен 1 цифрлық мультиплекске қосуға мүмкіндік береді.
Облыс орталықтарында жəне Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында стандартты айқын
30 шақты телебағдарламаны (2 мультиплекс), қалған РТС-тардан 15-ке тарта телебағдарламаны
(1 мультиплекс) тегін тарату көзделген.

Ұлттық хабар тарату желісін жаңғырту жобасында ел халқын кемінде 95% қамтуға қол
жеткізе отырып, 827 радиотелевизиялық станцияны кезең-кезеңімен жаңғырту жəне салу
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көзделген. 2012-2020 жылдар кезеңінде халықты цифрлық эфирлік телехабар таратумен 91,11%
қамтуға қол жеткізе отырып, 546 станцияны жаңғырту жəне салу жұмыстары жүргізілді.

Телерадио хабарларын таратудың цифрлық эфирлік желісінің тегін топтамасының
құрамында таратылатын теле-, радиоарналардың тізбесі Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне
қоғамдық даму министрінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 172 «Ұлттық оператор тарататын
еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың тізбесін бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген.

Жерсеріктік телерадио хабарларын тарату

Жерсеріктік телехабар тарату республика аумағын 100% қамтуды қамтамасыз етеді, бұл
халыққа қызметке кез келген елді мекенде қосылуға мүмкіндік береді. Телерадио хабарларын
таратудың жерсеріктік желісі халыққа «OTAU TV» арналар топтамасына енгізілген 69 отандық
телерадиоарнаға тегін қол жеткізуге мүмкіндік беріп отыр.

Теле-, радиоарналарды жерсеріктік бастапқы тарату Қазақстан Республикасының
аумағында эфирлік хабар таратудың радиотелевизиялық станциялары желісіне мемлекеттік
жəне коммерциялық телерадиоарналардың сигналдарын бастапқы таратуды ұйымдастыруға
бағытталған. «OTAU TV» брендімен тікелей жерсеріктік телерадио хабарларын тарату қызметін
телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы «Қазтелерадио» АҚ ұсынады. 2020 жылдың
соңында «OTAU TV» цифрлық жерсеріктік телерадио хабарларын таратуды
пайдаланушылардың саны 1,5 млн.-нан асты, нəтижесінде «OTAU TV» ұлттық жерсеріктік
телерадио хабарларын таратудың ену деңгейі 0,14%-дан 34%-ға дейін ұлғайды. Жергілікті
атқарушы органдардың есептік деректері бойынша шетелдік жерсеріктік операторлардың ену
деңгейі 30%-дан 15%-ға дейін төмендеді.

Интернет хабар тарату

Интернет желісіне қолжетімділік Нұр-Сұлтан (86,9%) жəне Алматы (80,9%) сияқты ірі
қалалық орталықтарда неғұрлым кең таралған жəне Солтүстік Қазақстан мен Шығыс Қазақстан
(тиісінше 70,2% жəне 70,4%) сияқты негізгі ауылдық өңірлерде кеңінен таралған – бұл ретте
қолжетімділік Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында бар. Қазақстан тұрғындары
арасында интернет-хабар таратумен қамту 49%-дан астамды құрайды.

Қазақстан халықаралық нарықтық процестерге белсенді интеграцияланғандықтан,
ОТТ-сервистерді дамытуда да қалыс қалған жоқ. «Қазтелерадио» АҚ 2017 жылы GALAM TV
брендімен коммерциялық емес жобаны іске қосты. Қазіргі уақытта «GALAM TV» сервисінің
пайдаланушыларына қазақстандық телерадио арналар бүкіл əлем бойынша ешқандай төлемсіз
қолжетімді, «GALAM TV» интернет хабар тарату қызметін тіркелген пайдаланушылардың саны
31.12.20 ж. жағдай бойынша 496 767 адамды құрайды.

Қазіргі уақытта интернет-хабар тарату қызметтері заңнамалық деңгейде реттелмейді.
Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының аумағында Ресей Федерациясы мен ТМД
елдерінің интернет операторлары өз қызметін жүзеге асырады. Интернет арқылы хабар тарату
қызметін мынадай қазақстандық операторлар жүзеге асырады: «АлмаТел Қазақстан» АҚ
(«AlmaTV»), «Қазақтелеком» АҚ («ID TV»), «Кар-Тел» ЖШС («Beeline»), «Кселл» АҚ («Kcell»)
жəне «Қазтелерадио» АҚ («GALAM TV» қызметі). Онлайн-бейне нарығының белсенді дамып
жатқанына қарамастан, қызметтің бұл түрі – даму сатысында.

Деректер жіберу

Деректер жіберу клиентке ақпараттық қосымшаларға қарай əртүрлі қызмет түрлерін
ұсынуды қамтиды. Ол үшін клиентте кіріс жəне шығыс жерсеріктік арналарды қамтамасыз ете
отырып, клиенттің компьютерімен немесе оның жергілікті желісімен (серверімен) тікелей
жанасатын жерсеріктік байланыстың жердегі станциясы (VSAT) орнатылады. VSAT негізіндегі
жерсеріктік байланыс желісі үш негізгі элементті қамтиды: орталық жер станциясы,
жерсерік-ретранслятор жəне абоненттік VSAT терминалдары.

9



Деректерді жіберу арналары негізгі, сондай-ақ, резервтік болуы мүмкін, яғни негізгі
жерүсті арнасы істен шыққан жағдайда пайдаланылуы мүмкін. Бұл қызмет шалғайдағы
ауылдық мектептерде Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін «Қазақтелеком»
АҚ-мен бірлескен жоба бойынша ұсынылады. Сондай-ақ, деректерді беру қызметтері банк
саласында өзекті, мұнда жерсеріктік арналар орталық кеңсе мен қашықтағы бөлімшелерді
бірыңғай корпоративтік желіге біріктіруге мүмкіндік береді. Жерсеріктік арналардың
жылдамдығы тапсырыс берушілердің қажеттіліктеріне байланысты 64 Кб/с-тан 2048 Кб/с-қа
дейін əртүрлі болады. 31.12.2020 ж. жағдай бойынша клиенттердің саны 169 VSAT станцияны
құрайды. «Қазақтелеком» АҚ қызметінің негізгі клиенттері – 133 VSAT станциясы жəне
«Казтелепорт» АҚ – 66 VSAT станциясы.

4 ТАРАУ.  ЕСЕПТІ ЖЫЛДАҒЫ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
НƏТИЖЕЛЕРІ

2020 жылдың қорытындылары  бойынша Қоғам төмендегі қаржы көрсеткіштеріне
қол жеткізді (мың теңгемен):

Көрсеткіштер
2020 жыл

Жоспар Факт %, орындалуы
Кіріс, барлығы: 14 709 088 15 123 723 103%
Өткізуден түскен кірістер 13 033 287 13 235 484 102%
Шығыс, барлығы: 14 759 712 14 270 719 97%
Өзіндік құн (амортизациясыз) 9 099 701 8 522 348 94%

Түсімдегі үлес салмағы,% 70% 64%  
Жалпы пайда 3 933 586 4 713 136 120%

Өткізу бойынша шығыстар
(амортизациясыз) 413 769 388 922 94%

Түсімдегі үлес салмағы,% 3% 3%  
Əкімшілік шығыстар
(амортизациясыз) 1 319 973 1 344 023 102%

Түсімдегі үлес салмағы,% 10% 10%  
EBITDA 3 434 842 3 866 503 113%

Амортизация 3 766 432 3 765 256 100%
Негізгі емес қызмет 1 515 964 1 638 069 108%

Сыйақылар бойынша кірістер 803 000 897 639 112%
Өзге де кірістер 872 801 990 601 113%

Өзге де шығыстар 159 837 250 170 157%
Кезең ішіндегі шығын (табыс) -50 624 853 004 106%
КТС бойынша шығыстар -280 965 -751 757 268%

Салық салудан кейінгі шығын
(табыс) -331 589 101 247 428%

Кіріс

Жалпы кірістер жоспарының орындалуы 15 123 723 мың теңгені құрады, жоспарлы
кірістер көрсеткіші 14 709 088 мың теңге немесе 103 %. Негізгі қызметтен түскен кірістер
жоспардағы 13 033 287 мың теңгенің орнына 13 235 484 мың теңгені құрады. Жоспардың асыра
орындалуы мына позициялар есебінен 202 196 мың теңгені құрады:

●79 864 мың теңгеге жобалау-іздестіру жəне құрылыс-монтаждау жұмыстары шағын
ауылдық елді мекендерді Интернетке қолжетімділікпен қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік
міндетті (250+) орындауға байланысты ұялы операторлардың ЖСҚ жəне ҚМЖ жүргізуге
өтінімдерн ұлғайту есебінен жоспарды асыра орындау;

●40 967 мың теңгеге аналогты эфирлік телерадио хабарларын тарату – оның ішінде
«Қазақстан» РТРК» АҚ жəне «Хабар» агенттігі» АҚ бойынша;
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●«+250» мемлекеттік бағдарламасын енгізуге байланысты қызметтер көлемінің ұлғаюына
байланысты 21 439 мың теңгеге өндірістік инфрақұрылымды жалға алу;

●Тікелей эфирлерді, телекөпірлерді, бағдарламаларды өткізуді, бейне, радио
материалдарды 13 971 мың теңгеге қамтамасыз ету – 4 тоқсанда «Қазақстан» РТРК» АҚ жəне
«Хабар» агенттігі» АҚ бойынша жоспарланған 281,82 сағаттың орнына 508,02 сағатқа ҚР
чемпионаты бойынша спорттық іс-шаралардың жоспардан тыс трансляциялары жүргізілді;

●13 876 мың теңгеге цифрлық эфирлік хабар тарату қызметтері – 2020 жылы тарифтер
бойынша жаңа ТРА қосылуына байланысты өсім байқалады;

●Инфрақұрылымға қолжетімділік 19 783 мың теңге – қызметтер көлемінің ұлғаюына
байланысты кірістер сомасы өтелетін болып табылады;

●9 466 мың теңгеге СТВ абоненттерін тарту бойынша агенттік қызметтер – ақылы
топтамаға қосылған абоненттер санының өсуіне байланысты;

●Ақпараттық арнада 2 872 мың теңгеге телевизиялық контент орналастыру – қызмет
бойынша жоспарланбаған кіріс алуға байланысты;

●2 625 мың теңгеге деректерді жіберу жəне интернет – БҚ РТД 20 станциясын өшіру
жоспарланса да, нақтысында өшіру болмағанына байланысты;

●4 097 мың теңгеге сақтау жəне жерсеріктік телерадио хабарларын тарату, DVB-S2
стандартындағы жерсерік бойынша ТВ жəне РВ сигналын көтеру бойынша, өлшеу жұмыстары
бойынша басқа да кірістер – қызмет көлемін ұлғайту.

Кіріс жоспарының орындалмауы мына қызметтерде байқалады:
● 1 521 мың теңгеге тұратын негізгі қызметтен түсетін өзге де кірістер – нақты шығыстар

аз;
● 1 551 мың теңгеге жерсеріктік сыйымдылықты жалға алу – қызметтер көрсету бойынша

жаңа шарттар жасасу;
● 3 924 мың теңгеге телерадио хабарларын таратудың жерсеріктік байланысы арқылы

телевизиялық жəне дыбыстық бағдарламаларды тарату – 2020 жылы көрсетілетін
қызметтер көлемінің азаюына байланысты кірістер 2021 жылғы қаңтарда алынды.

19 321 мың теңгеге сыйақылар бойынша кірістер – банк сыйақысы бойынша
кірістердің аздап асыра орындалуы орналастырылған ақша қаражатының шамалы ұлғаюы
есебінен қалыптасты.

Негізгі емес қызметтен түсетін өзге де кірістер 193 118 мың теңгеге асыра орындалды
– айыппұлдар, алуға өсімпұл, сақтандыру өтемі 69 836 мың теңге, қаржы құралдарының əділ
құнының өзгеруі 73 603 мың теңге, күмəнді міндеттемелерді есептен шығару 31 073 мың теңге
жəне өзге де кірістер 18 606 мың теңге (ТМҚ өткізу, түгендеу кезінде анықталған мүлік,
бұзып-бөлшектеу нəтижесінде кіріске алынған ОҚ жəне ТМҚ, сервитуттан түскен кірістер,
Іrdeto лицензиялық сыйақысы жəне басқалар).

Шығыстар

Бюджеттің жалпы шығыстарының орындалуы 14 270 719 мың теңгені құрады, жоспар
бойынша 14 759 712 мың теңге немесе 97%.

1. Өзіндік құн (амортизацияны қоса алғанда). Жоспар 12 780 715 мың теңге
болғанда, факт 12 208 833 мың теңгені құрады, орындау жоспар деңгейіне 96% немесе
жоспардан 571 882 мың теңгеге аз. РТС пайдалануға беру кестесінің жоспардан артта қалуына
байланысты өндірістік шығыстар орындалмады. 173 РТС жоспарланғанымен, 2020 жылы 71
РТС пайдалануға берілді. Сондай-ақ, COVID-19 коронавирус инфекциясының пандемиясына
байланысты жеткізушілермен келісім жасасу қиындағанын жəне ұзаққа созылғанын атап өткен
жөн.

Əкімшілік шығыстар (амортизацияны қоса алғанда). Жоспар бойынша 1 399 275 мың
теңге, іс жүзінде 1 416 787 мың теңгені құрады, орындалуы 101%. Операциялық шығыстар
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бекітілген бюджет шеңберінде орындалды. Əкімшілік шығыстардың жалпы алғанда 17 512 мың
теңгеге шамалы асып кетуі «Intelsat Clobal Sales&Marketing LTD» компаниясының бейрезиденті
үшін 85 311 мың теңге мөлшерінде КТС есептен шығарумен байланысты (20.11.2020 ж. реттеу
туралы келісім). Шығыстар ҚР салық заңнамасына сай шегерімге жатқызылмайтын əкімшілік
шығыстарда көрсетілген.

Өткізуге кететін шығыстар (амортизацияны қоса алғанда). Жоспардағысы 419 884
мың теңге, іс жүзінде 394 929 мың теңгені құрады, орындалуы жоспар деңгейіне 94%. Тұтастай
алғанда, бұл бөлім бойынша асып кету жоқ, барлық баптар бекітілген бюджет шеңберінде
орындалды.

Өткізу бойынша шығыстардың болуы халықты цифрлық телерадио хабарларын тарату
қызметтерін алға жылжыту жəне ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын таратуды алға
жылжыту жөніндегі дилерлік бағдарламаға қатысуға əлеуетті серіктестерді тарту үшін
телевизия қызметтері туралы, қызметтерге қол жеткізу топтамалары туралы, цифрлық хабар
таратудың артықшылығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты.

Негізгі емес қызметтен өзге де шығыстар жоспар бойынша 159 838 мың теңге, іс
жүзіндегісі 250 170 мың теңгені құрады. Шығыстар 94 607 мың теңге сомаға жоспардан асып
кетті, ол бухгалтерлік есептің (ҚЕХС) талаптарына сəйкес Discovery Communications Europe
Limited бойынша кері дисконтты жүргізумен байланысты жəне ол жоспарда көзделмеген
болатын.

Корпоративтік табыс салығы (КТС) - 2020 жылға корпоративтік табыс салығының
сомасы (- 751 757) мың теңгені құрады. Оның ішінде 123 821 мың теңге - бұл екінші деңгейдегі
банктер төлеген сыйақылар бойынша төлем көзінен ұсталған КТС жəне сомасы 627 936 мың
теңге. - бұл кейінге қалдырылған КТС сомасы. ХҚЕС (IAS) сəйкес 12 «Пайдаға салынатын
салықтар», Қоғам кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін, яғни салық салынатын уақытша
айырмашылықтарға байланысты болашақ кезеңдерде төленуге жататын, пайдаға салынатын
салық сомасын тануға міндетті. Олар негізінен бухгалтерлік жəне салықтық есептердегі
амортизацияның əртүрлі нормаларына байланысты, яғни негізгі құралдардың қалдық
құнындағы айырмашылықпен қалыптасады.

Осылайша, аудиттелген қаржылық есептілік деректеріне сəйкес 2020 жылдың 12 айында
жоспарланғаны 14 709 088 мың теңге болғанда, нақты кірістер 15 123 723 мың теңгені немесе
бекіитілген жоспарға 103%-ды құрады. Факт бойынша жалпы шығыстар, жоспар бойынша 14
759 713 мың теңге, 14 270 719 мың теңгені немесе бекітілген жоспарға 97%-ды құрады. Есепті
кезеңде салық салудан кейінгі қаржылық нəтиже, жоспарда (- 331 589) мың теңге болғанда, 101
247 мың теңге мөлшерінде қалыптасты. ҚР Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің
10.08.2021 ж. № 281 негізінде. «Қазтелерадио» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін,
2020 жылғы таза кірісті бөлу тəртібін бекіту, 2020 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтер
төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы» бұйрығы негізінде Қоғам 2021 жылғы 18 тамызда 70
873 мың теңге сомада дивидендтер төледі.

Инвестициялар

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен өтпелі инвестициялар бойынша іске асырылған
бюджет 1 238 451 мың теңгеге тең.

Меншікті қаражат есебінен инвестициялар – жоспар бойынша 1 587 554 мың теңге,
нақты орындалуы 1 083 539 мың теңге немесе 68% құрады. Бюджеттің игерілмеуі 504 015 мың
теңгені құрады.

Ауысатын 173 РТС-тың ішінен: 87 РТС құрылысы 2021 жылға ауыстырылды, БК
21.10.2020 ж. №21 хаттамасының шешімі бойынша, 86 – жұмыс істелуде: 2016 ж. кезең – 35
РТС (8 РТС Атырау, 6 РТС ШҚО, 16 РТС Қызылорда, 5 РТС Ақтөбе) пайдалануға берілді. 2017
ж. кезең – СҚО 13 РТС енгізілді. 2018 ж. кезең – 71 РТС енгізілді: 38 РТС (5 РТС Ақмола, 33
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РТС Қарағанды). 23 РТС (Ақмола 4 РТС, Қарағанды 19 РТС) енгізілді. Енгізілмегені – 15 РТС
(1 РТС Ақмола, 14 РТС Қарағанды).

Игерілмеудің негізгі себептері: инфрақұрылымның жəне ішінара сыртқы электрмен
жабдықтау желілерінің дайын болмауына байланысты жұмыстар кейінге қалдырылды,
қаржылық-экономикалық негіздемені түзеткеннен кейін құрылысты аяқтау туралы шешім
қабылданды. COVID-19 пандемиясына жəне карантин жариялануына байланысты
инфрақұрылым мен сыртқы электр желілері құрылысына қажетті қызметтерді сатып алу
мүмкін болмады.

«Компьютерлік техника паркін толықтыру жəне жаңғырту, желілік жəне
коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғырту» бабы бойынша 174 298 мың теңге
жоспарланып, 149 861 мың теңге (немесе 86%) игерілді. 22618 мың теңгеге дербес
компьютерлер сатып алу жүргізілмеді, жеткізуші біліктілік талаптарына сəйкес келмеді.

«Ағымдағы өндіріс деңгейінің негізгі құралдарын сатып алу» бабы, жоспарланғаны 63
313 мың теңге, 19 779 мың теңге (немесе 31%) игерілді, ЦЭТВ ҚКЖ (қосалқы керек-жарақтар)
бойынша орындалмады. Жеткізушімен сот талқылауы процесінде, шарттар жасалған, тауардың
уақытылы жеткізілмеуіне, техникалық ерекшеліктің талабы бойынша құжаттаманы беру мүмкін
болмауына байланысты.

«Энергетика жəне климатехника бойынша негізгі құралдарды сатып алу» бабы жоспар
бойынша 230 574 мың теңге, игерілгені 38 124 мың теңге (немесе 17%). Жеткізілетін
тауарлардың техникалық ерекшеліктерге сəйкес келмеуіне, шарттарды қамтамасыз етудің
болмауына байланысты 70 153 мың теңге (30,5%) сомаға шарттар бұзылды.

3.1 «Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу» бап, жоспар бойынша 203 078 мың
теңге, игерілгені 120 582 мың теңге (немесе 59%), лоттар бойынша өткізілмеген сатып алулар
есебінен, тауарларды жеткізу мерзімінің кешіктірілуіне, жеткізілетін тауарлардың техникалық
ерекшеліктерге сəйкес келмеуіне, ҚМЖ 2021 жылға ауыстырылуына байланысты
орындалмаған.

«Əкімшілік-шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарға өзге де күрделі салымдар» бабы,
жоспар – 139 476 мың теңге, жиһаз, тұрмыстық техника, көлік техникасын сатып алу, жер мен
ғимарат сатып алу жəне күзет қауіпсіздігі бойынша 53 663 мың теңге (немесе 38%)
мөлшеріндегі сома игерілді. № ДР-253/09-03-20 шарт бойынша ОБ жабдықтарын жеткізу
мерзімдерін бұзу есебін игерілмеген. «GROUP 2» ЖШС. Талап-қуыным жұмыстары
жүргізілуде. Əртүрлі өңірлерде ТЖ режимінің (наурыз-сəуір), карантиннің енгізілуіне жəне
нарықта автокөліктің қымбаттауына (мамыр жəне қыркүйек айлары), сондай-ақ, мерзімді сатып
алудың ұзаққа созылатын рəсімдеріне байланысты 10 автокөліктің 4-еуін көлік сатып алу
мүмкін болмады.
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5 ТАРАУ.  АЛДАҒЫ КЕЗЕҢДЕРГЕ МАҚСАТТАР МЕН ЖОСПАРЛАР

«Қазтелерадио» АҚ негізгі мақсаты – ел халқын цифрлық эфирлік телевизия желілері,
сондай-ақ, жерсеріктік байланыс арналары арқылы мемлекеттік телерадиобағдарламаларды
тегін қабылдау мүмкіндігімен қамтамасыз ету. Қоғамның Директорлар кеңесі жаңадан
айқындаған миссияға, пайымға, құндылықтарға жəне SWOT-талдауға сүйене отырып, Қоғам өз
алдына қызметтің мынадай стратегиялық бағыттарын қояды:

1) Телерадио хабарларын таратудың инфрақұрылымын дамыту;
2) Телерадио хабарларын тарату қызметтері нарығын дамыту;
3) Қоғам қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету жəне корпоративтік

басқаруды жетілдіру.
Міндеттер:
Цифрлық эфирлік телехабар таратуды енгізу мен дамыту;
Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуді қамтамасыз ету.
Қоғам тұлғасындағы Қазақстан Республикасы ТМД елдерінің алғашқысы болып аналогты

республикалық эфирлік телехабар тарату желісін DVB-T2 екінші буындағы ең озық цифрлық
стандартқа ауыстыру туралы шешім қабылдады.

Қазақстандық аналогты телехабар таратуды цифрлық стандартқа көшіруді жүзеге асыру
үшін Қоғам тапсырысы бойынша «Қазақстан Республикасының цифрлық телерадио хабарларын
таратудың ұлттық желісі» жобасы (бұдан əрі – Жоба) əзірленді, оны іске асыру 2012 жылы
басталды.

Жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін республикалық цифрлық эфирлік телерадио
хабарларын тарату желісі ел халқының 95%-дан астамын цифрлық сападағы телевизиялық
бағдарламалармен қамтамасыз ететін болады. Облыс орталықтары мен республикалық маңызы
бар қалалардың тұрғындары цифрлық форматта SD сапасындағы 30-ға жуық телевизиялық
бағдарламаны қабылдай алады. Облыс орталығынан төмен елді мекендердің тұрғындары SD
сападағы 15 шақты телевизиялық бағдарламаны қабылдай алады (HD сападағы
телебағдарламалар мультиплекстеріне қосылған жағдайда, бағдарламалар саны қысқарады,
өйткені 1 HD арна 3 SD арнаның сыйымдылығын алады).

Қазіргі уақытта Қоғам ел халқының 91,11%-дан астамын цифрлық эфирлік телехабар
таратумен қамтамасыз етті.

Барлық ЦЭТВ РТС пайдалануға оларды ЦЭТВ желісін орталықтандырылған басқару жəне
бақылау бөлігінде дамитын желіні басқару жəне мониторингтеу жүйесіне (ЖБМЖ) қосу
арқылы енгізіледі.

Сондай-ақ, цифрлық эфирлік телехабар таратуға көшу шеңберінде Қоғам аналогты
эфирлік телехабар таратудың жабдықтары мен инфрақұрылымын пайдаланудан кезең-кезеңімен
шығаруды жүзеге асыратын болады, бұл өз кезегінде радиожиіліктерді босатуды қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта Қоғам бұзып-бөлшектеу жұмыстарының кестесін қалыптастырды, 2021
жылы аналогты телехабар таратуды өшіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірледі. Жұмыс
кестесіне сай 2021 жылы 2 облыс бойынша аналогты жабдықты бұзып-бөлшектеу жұмыстары
жүргізілетін болады. Алынған нəтижелер негізінде 2020-2022 жылдарға арналған тиісті
құжаттарды қалыптастыру жоспарлануда.

«Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде
Қоғам мемлекеттік тапсырыстардың жоғары сапада орындалуын қамтамасыз етуді
жалғастырады. Мемлекеттік ақпараттық саясатты қамтамасыз ету мақсатында Қоғам мынадай
қызмет түрлерін көрсетеді: телерадио хабарларын таратудың Ұлттық жерсеріктік желісі арқылы
телерадиоарналарды трансляциялау, жерсеріктік телерадио хабарларын тарату арқылы еркін
қолжетімді телерадиоарналарды трансляциялау, міндетті телерадиоарналарды резервтік
трансляциялау, аса маңызды хабарлардың телекөпірлерін өткізу, ЦЭТВ арқылы еркін қолжетімді
телерадиоарналарды трансляциялау, интернет желісі арқылы телерадиоарналарды
трансляциялау.
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Жерсеріктік телерадио хабарларын таратудың дамуы

2021 жылдың соңына дейін қолда бар пайдаланушылар базасын сақтау жəне оны
пайдаланушылардың жыл өткен сайын көбеюі есебінен 1 552 мың абонентке дейін ұлғайту
жоспарланған, осылайша 2019 жылы өсім 57 мыңды құрады, 2020 жылы өсім 46 мың болды
жəне 2021 жылы 40 мың жаңа пайдаланушының өсімі жоспарланған. Қосылым санының азаюы
ҚР жерсеріктік телерадио хабарларын тарату нарығының қанығуына байланысты. Сонымен
бірге, ЦЭТВ қызметін енгізу міндетті мемлекеттік бағдарламаларды тарату тұрғысынан ішкі
бəсекелестікті тудырады, өйткені DVB-T2 қабылдағышының құны DVB-S2 қабылдағышының
құнынан төмен.

Интернет-хабар таратудың дамуы

Интернет желілерінде телерадио арналарын тарату аясында Қоғам «GALAM TV»
қызметін одан əрі дамытуды жоспарлап отыр. Негізгі мақсаттар IP-хаттаманы қолдайтын кез
келген құрылғыдан бірыңғай платформа базасында Интернет желісінде отандық телеарналарды
таратуды қамтамасыз ету болып табылады. Бұл қызмет түрін дамыту мыналарға мүмкіндік
береді:
● AvoD (бейне белгілі бір шамадағы жарнамалық хабарламалармен жəне/немесе бейне

көрсетілімдермен бірге жүреді, OTT провайдерлері олардағы контентке тегін қолжетімділік
ұсынады) жарнамалық моделін енгізу арқылы қызметті коммерциялау;

● Танымал Start, Amediateka, Megogo, Ivi кинотеатрларымен бірігу;
● Мынадай деректері бар есептер алуға мүмкіндік беретін талдамалық жүйе енгізу: сессиялар

саны, сессияның ұзақтығы, қарау құрылғылары, қарау географиясы, трафик, қосылу түрі,
əрбір хабар, фильм, арна бойынша қарау;

Бүгінгі күні қызмет бойынша 2016 жылы іске қосылған қолданыстағы платформада 39
телерадиобағдарламаны (28 теле, 11 радио) онлайн трансляциялау жүзеге асырылады. 2020
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жылдың қорытындысы бойынша тіркелген пайдаланушылар саны 496 мыңды, 2020 жылы өсім
200 мыңнан астам пайдаланушыны құрады. Салыстыру үшін, 2019 жылы өсім 30 мыңды
құрады. 2020 жылы 77 миллионнан астам қаралым тіркелді, бұл 2019 жылмен салыстырғанда
66 миллионға көп.

6 ТАРАУ. ТƏУЕКЕЛДІҢ БАСТЫ ФАКТОРЛАРЫ МЕН ТƏУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
ЖҮЙЕСІ

Қоғамның қызметіне бірқатар стратегиялық, қаржылық жəне операциялық тəуекелдер
тəн. Стратегиялық тəуекелдерді басқару негізінен бірлесіп жетекшілік ететін Министрліктің
жəне Қоғамның жоғары басшылығының құзыреті болып табылады. Сонымен бірге Қоғам ТРВ
технологияларындағы өзгерістерді, тұтынушылардың қажеттіліктерін жəне Қоғам стратегиясын
түзету бойынша уақытылы ұсыныстар дайындау мақсатында бəсекелес ортаны қадағалайды.

2020 жылы Қоғамның 2021 – 2025 жылдарға арналған Даму стратегиясы бекітілді, онда
қызметтің шешуші көрсеткіштері, шешуші тəуекелдер, олардың шешуші индикаторлары жəне
тəуекелдерді төмендету бойынша ұсынылатын іс-шаралар айқындалған.

Тəуекел-менеджмент процесін Қоғамның қазіргі процестеріне біріктіру мақсатында 2020
жылы процестерді құжаттауға қойылатын талаптар өзектендірілді. Бұл талаптар процестің
қалыпты жүрісінен ауытқуды тудыруы жəне оның тиімділігі мен нəтижелілігіне əсер етуі
мүмкін ықтимал тəуекелдердің құрамын, тəуекелдер факторларын, тəуекелдерді іске асырудың
ықтимал салдарларын жəне ағымдағы бақылау рəсімдерін анықтауды жəне оларды процестің
сипаттамасына енгізуді көздейді.
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7 ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің корпоративтік
басқаруы «Қазтелерадио» АҚ қатысты Жалғыз акционердің рөлін атқарады. Тиімділік, жеделдік
жəне ашықтық корпоративтік басқарудың негізі болып табылады.

«Қазтелерадио» АҚ Корпоративтік басқару жүйесі акционерлер, Директорлар кеңесі,
Басқарма, Қоғамның басқа органдары жəне акционерлердің мүдделері үшін мүдделі тұлғалар
арасындағы қатынастарды қамтитын Қоғам қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін
процестер жиынтығы болып табылады.

Органдардың құзыреті жəне шешім қабылдау тəртібі «Қазтелерадио» АҚ Жарғысында
нақты белгіленген жəне бекітілген.

Корпоративтік басқару құрылымы
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«Қазтелерадио» АҚ атқарушы органы қызметінің тиімділігін бағалау Қазақстан
Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің ведомстволық бағынысты
ұйымдары қызметінің тиімділігін бағалау тетігі негізінде жүзеге асырылады.

Қоғам өз қызметін Қоғамның Жарғысына сай өзінің негізгі (бейінді) қызметі шеңберінде
жүзеге асырады. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамға толық операциялық дербестік береді
жəне заңнамада, Қоғамның Жарғысында, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен
тапсырмаларында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның жедел (ағымдағы) жəне
инвестициялық қызметіне араласпайды.

Қоғам қызметінің шешуші көрсеткіштері (бұдан əрі – ҚШК) Жалғыз акционердің
стратегиялық жоспары негізінде бекітіледі. ҚШК қол жеткізу мақсатында Қоғам Даму
стратегиясын жəне Даму жоспарын əзірлейді, оны Директорлар кеңесі бекітеді.

«Қазтелерадио» АҚ корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау туралы
есеп

Бұл есеп «Қазтелерадио» АҚ «Тиімді Директорлар кеңесі» корпоративтік басқару
кодексінің 5.1 тармағы 41 бөліміне сəйкес дайындалды.

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару қағидаттары:
1. Өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты.
Акционерлердің (жалғыз акционердің), Директорлар кеңесінің жəне атқарушы органның

құқықтары, міндеттері мен құзыреттері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар
туралы» заңына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» заңына жəне
Қоғамның жарғысына сəйкес белгіленген жəне олардың аражігі ажыратылған.

Уəкілетті орган Қоғамның Жалғыз акционері ретіндегі өз өкілеттіктерінің жəне Қоғам
мүдделеріне де, акционерге де ықпал етпейтін мүдделер қақтығысын болғызбау мақсатында
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мемлекеттік функцияларды орындауға қатысты өкілеттіктердің аражігін ажыратады, Уəкілетті
орган Ақпарат жəне коммуникациялар саласын дамытуды ынталандыруды ескере отырып,
Қоғамның ұзақ мерзімді құнын (құндылығын) ұлғайту мақсатында Қоғамның Жалғыз
акционерінің функцияларын жүзеге асырады.

Қоғам өз қызметін Қоғам Жарғысына сай өзінің негізгі (бейінді) қызметі шеңберінде
жүзеге асырады. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамға толық операциялық дербестік береді
жəне Заңнамада, Қоғам Жарғысында, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен
тапсырмаларында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның жедел (ағымдағы) жəне
инвестициялық қызметіне араласпайды.

Қоғам, акционерлер жəне мүдделі тұлғалар арасындағы мəмілелер мен қатынастар
Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне Қоғам жарғысына сəйкес жүзеге асырылады.

Жалғыз акционер Директорлар кеңесіндегі өз өкілдері арқылы (немесе жазбаша хабарлама
арқылы) жоспарланатын кезеңге арналған ҚШК бойынша стратегиялық тұспалдары мен өз
болжамдарын жолдайды. ҚШК қол жеткізу мақсатында Қоғам Даму стратегиясын жəне Даму
жоспарын əзірлейді, оны Директорлар кеңесі бекітеді.

2. Акционерлердің (Жалғыз акционердің) құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты
Қоғамдағы корпоративтік басқару Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін

қорғауды, құрметтеуді қамтамасыз етуге негізделген жəне Қоғамның тиімді қызметіне, оның
ішінде Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне, оның қаржылық тұрақтылығы мен
табыстылығын қолдауға ықпал етуге бағытталған.

Акционерлердің құқықтарын сақтау Қоғамның негізгі міндеті болып табылады.
Қоғамда заңдарда жəне ішкі құжаттарда бекітілген акционерлердің құқықтары қатаң

сақталады жəне акционерлерге əділ қарым-қатынас қамтамасыз етіледі.
Қоғам акционерлерінің тізілімін «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңға сəйкес «Бағалы

қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ жүргізеді.
Қоғамдағы дивидендтік саясат Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Акциялардың

мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер жəне ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне
кірістер туралы» 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысына сəйкес жүзеге асырылады.
Қоғам Басқармасы Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыруды Қоғам Жарғысының
талаптарына сəйкес белгіленген тəртіппен қамтамасыз етеді.

Тоқсан қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу қарастырылмаған. Директорлар кеңесі
дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау үшін Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза
табысын жəне Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін
бөлу туралы ұсыныстарды Жалғыз акционердің қарауына ұсынады. Дивидендтер төлеу туралы
шешім Қоғамның ағымдағы жай-күйін ескере отырып қабылданады.

3. Қоғамды Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімді басқару қағидаты
Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге есеп беретін, ұйымға стратегиялық басшылығын

жəне Басқарма қызметін бақылауды қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады.
Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді, ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты

жүзеге асырады жəне оның стратегияға, даму жоспарына жəне Жалғыз акционер мен
Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерге сəйкестігін қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі мен Басқарманың өкілеттіктері Қоғамның ішкі құжаттарында нақты
бекітілген жəне бөлінген.

Директорлар кеңесінде жəне оның комитеттерінде Қоғам мүддесі үшін жəне барлық
мүдделі тараптарға əділ қарым-қатынас пен тұрақты даму қағидаттарын ескере отырып,
тəуелсіз, объективті жəне тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылардың,
тəжірибе мен білімнің теңгерімі сақталады.

Қоғам Директорлар кеңесі əртүрлі білім саласында (қаржы, маркетинг, техникалық сала
жəне т.б.) кең, соның ішінде халықаралық жұмыс тəжірибесі бар мамандардан тұрады. Тəуелсіз
директорлардың саны заңнама бойынша ұсынылатын директорлар санына (кемінде 30%) сəйкес
келеді.

Директорлар кеңесін сайлау заңнамада жəне Қоғам Жарғысында белгіленген рəсімдер
аясында ғана өткізіледі. Директорлар кеңесін сайлау тəртібі, оның өкілеттік мерзімі, қызметі
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Қоғамның ішкі құжаттарымен реттелген. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері
үшін лауазымға кірістіру бағдарламасы қолданылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық жасауға жауап
береді, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын толық жəне тиімді іске асыруын жəне
Директорлар кеңесінің мүшелері, Жалғыз акционер мен Басқарма арасында сындарлы диалог
құруды қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі төрағасының жəне атқарушы орган басшысының рөлі мен
функцияларының аражігі нақты ажыратылған жəне Қоғам жарғысында, Директорлар кеңесі мен
Басқарма туралы ережелерде бекітілген. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар
кеңесінің құзыретіне кіретін мəселелерді терең жəне мұқият қарауға жəне қабылданатын
шешімдердің, əсіресе аудит, тəуекелдерді басқару, Стратегиялық жоспарлау, кадр мəселелері
сияқты бағыттар бойынша сапасын арттыруға ықпал етеді.

Қоғамда үш комитет: аудит, кадрлар жəне сыйақылар жөніндегі, стратегиялық жоспарлау
жөніндегі комитет жұмыс істейді. Олардың рөлі олар туралы ережелерде нақты реттелген, олар
көптеген мəселелерді қарастырады жəне Директорлар кеңесіне қажетті ұсыныстар береді.

Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау жəне өткізу, қызметінің барынша
нəтижелілігіне ықпал етеді. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін орындау үшін
толық, өзекті жəне уақытылы ақпаратқа қол жеткізе алады. Директорлар кеңесі өз
функцияларын тиімді орындау үшін тұрақты отырыстар өткізеді. Директорлар кеңесінің
отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін жұмыс жоспарына сəйкес өткізіледі.
Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу регламенті Директорлар кеңесі туралы ережеде
бекітілген, регламентте белгіленген мерзімдер сақталады. Директорлар кеңесінің жəне оның
комитеттерінің отырыстарын өткізу бетпе-бет немесе сырттай дауыс беру түрлері арқылы
жүзеге асырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру түрі бар отырыстардың саны барынша
азайтылады. Маңызды жəне стратегиялық сипаттағы мəселелер бойынша шешімдерді қарау мен
қабылдау Директорлар кеңесінің бетпе-бет дауыс беру түріндегі отырыстарында ғана жүзеге
асырылады. Тек күндізгі түрде қаралатын мəселелердің тізбесі Қоғам Жарғысында бекітілген.

Директорлар кеңесінің жəне оның комитеттерінің отырыстарын корпоративтік хатшы
талқылау қорытындылары мен қабылданған шешімдерді толық көлемде көрсете отырып, тиісті
түрде хаттамалайды. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу Жалғыз акционер
бекітетін тəуелсіз директорларға сыйақы төлеу жəне шығыстарды өтеу қағидаларына сəйкес
жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру жəне Директорлар кеңесінің,
Басқарманың акционерлермен өзара іс-қимылы мақсатында Директорлар кеңесі өз
функцияларын заңнамаға, Жарғыға жəне басқа да ішкі құжаттарға сəйкес жүзеге асыратын
корпоративтік хатшы тағайындалған. Іскерлік этика қағидаттарын сақтау жəне Қоғамда
туындайтын əлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында Қоғам құрылымында өз
функцияларын заңнамаға, Жарғыға жəне басқа да ішкі құжаттарға сəйкес жүзеге асыратын
Омбудсмен лауазымы қарастырылған.

Қоғамда алқалы атқарушы орган – Басқарма жұмыс істейді. Басқарма Директорлар
кеңесіне есеп береді жəне Қоғамның күнделікті қызметіне басшылық жасауды жүзеге асырады,
стратегияны, даму жоспарын жəне Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысы
қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады.

Басқарма отырыстарын өткізу бетпе-бет немесе сырттай дауыс беру түрлері арқылы
жүзеге асырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру түрі бар отырыстардың саны барынша
азайтыған. Басқарма отырыстарын өткізудің тиісті регламенті Басқарма туралы ережеде
реттелген. Басқарма жанындағы Қоғамда мынадай кеңес беру-кеңесу органдары: бюджеттік
комиссия, Жобалау комитеті жұмыс істейді.

Жалғыз акционер Басқарма басшысы мен мүшелерін сайлайды, өкілеттік мерзімін
анықтайды, ал лауазымдық жалақы мөлшерін, олардың еңбегіне ақы төлеу шарттарын
Директорлар кеңесі анықтайды.

Атқарушы органның басшысын жəне мүшелерін үш жылға дейінгі мерзімге сайлау туралы
ұсыным сақталады
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1. Тұрақты даму қағидаты
2020 жылы жаңа Корпоративтік басқару кодексінің енгізілуіне байланысты, қазіргі

уақытта Қоғамда тұрақты даму іс-шараларын үйлестіру жөніндегі жауапты құрылымдық
бөлімшені белгілеуге қатысты мəселе қаралуда.

Тұрақты даму саласындағы іс-шаралардың орындалуына одан əрі тұрақты негізде
мониторинг жүргізілетін болады.

2. Тəуекелдерді басқару қағидаты, ішкі бақылау жəне аудит
Қоғамда 2018-2019 жылдары тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың ішкі

нормативтік құжаттары əзірленіп, бекітілді. Директорлар кеңесі тəуекелдерді басқару саласында
белсенді рөл атқарады. Ішкі аудит қызметінің тəуекелдерді басқару жүйесіне аудит жүргізу
кезінде мынадай бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталды:

- Қоғамның тəуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау
əдістемесі өзектілендірілмеген. «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ-да
тəуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалаудың осы əдістемесі Холдингтің
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген жəне холдингке жəне оның еншілес жəне тəуелді
ұйымдарына арналған. Алайда, осы уақытқа дейін Қоғамда тəуекелдерді басқарудың
корпоративтік жүйесін бағалаудың жаңа əдістемесі бекітілмеген;

- тəуекелдерді басқару саласындағы ішкі нормативтік құжаттарға өзекті сипат беру
жүргізілген жоқ, оның ішінде: Қоғамның Тəуекелдерді басқару саясаты, Тəуекелдерді
сəйкестендіру, бағалау жəне басқару ережелері;

- аудит кезінде Қоғамдағы Сапа бойынша жұмыс жоспарының 4 тармағы орындалған жоқ,
2018-2019 жылдарға басшылық тарапынан сапа менеджменті жүйесіне талдау жүргізілген жоқ.
2021 жылға арналған жоспарға сəйкес аталған іс-шараны өткізу мерзімі 2021 жылғы 29
қаңтарда белгіленді, іс жүзінде ағымдағы жылдың 9 сəуірінде өткізілді;

- 2020 жылы Тəуекелдерді басқару қызметі (бұдан əрі – ТБҚ) туралы ережеде
қарастырылған қызметтің бірқатар бағыттары орындалмаған, оның ішінде: өзіне тəн
тəуекелдерді бақылау мақсатында лимиттер жүйесі əзірленбеген, Қоғамда Тəуекелдер мен
бақылаулар матрицасы əзірленбеген, Тəуекелдер картасы бекітілмеген, Тəуекелдер картасына
талдау жүргізілмеген, Тəуекелдер тіркелімдері қалыптастырылмаған, Қоғамның тəуекелдерді
басқару жəне ішкі бақылау үдерістерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар жəне басқалар
өзектілендірілмеген;

- ТБҚ басшысының функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны анықталды,
оның ішінде: Қоғамның тəуекел дəрежесі мен тəуекелдеріне төзімділік деңгейін өзектілендіру
үдерісі ұйымдастырылмаған, тіркелімдер мен тəуекелдер картасын əзірлеу арқылы Қоғам
қызметіне тəн тəуекелдер деңгейін бағалау (сəйкестендіру жəне өлшеу) жүргізілмеген;

- Бұзушылықтар мен кемшіліктерге жол берудің негізгі себептері:
- ұзақ уақыт ТБҚ басшысының жəне штатта білікті тəуекел-менеджердің болмауынан

Қызмет жұмысының жеткіліксіз ұйымдастырылуы;
- тəуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің жұмыс істеу үдерісіне құрылымдық

бөлімшелер мен филиалдардың тартылуының болмауы.
Қоғам аудит нəтижелері бойынша түзету жəне/немесе алдын алу іс-қимылдарының

жоспарын бекітті.
Қоғамда Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметі жұмыс істейді. Ішкі аудит

қызметінің есептерін Аудит комитеті мен Директорлар кеңесі тоқсан сайын қарайды.
Бұл ретте, Аудит комитеті 2020 жылғы Ішкі аудит қызметінің талдау қорытындысы

бойынша Ішкі аудиторлар институты (The IIA) əзірлеген Ішкі аудит жөніндегі халықаралық
кəсіби стандарттардың талаптарына сəйкес Қоғамда ішкі аудитті ұйымдастыруды жақсарту
бойынша ұсынымдар берді.

6. Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты
Қоғам кеңесі корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысының алдын алу жəне

реттеу жөніндегі негізгі нормаларды белгілейтін Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер
қақтығысын реттеу туралы ережені бекітті. Одан басқа, мүдделер қақтығысын болдырмаудың
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негізгі қағидаттары, оларды анықтау, бағалау жəне шешу жолдары Директорлар кеңесі бекіткен
Қоғамның Іскерлік этика кодексінде бекітілген.

Директорлар кеңесі өз құзыретіне жататын мəселелер бойынша корпоративтік
қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады. Басқарма төрағасы Қоғам атынан шешімдер
қабылдауда Қоғам Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын барлық мəселелер бойынша
корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ, корпоративтік
қақтығыстарды реттеу жөніндегі жұмысты жүргізу тəртібін жеке белгілейді.

Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда қатысушылар ұйым мен мүдделі
тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында оларды келіссөздер
арқылы шешу жолдарын іздейді. Директорлар кеңесі бекіткен корпоративтік қақтығыстар
саласындағы құжат қолданылады.

Бұл ретте қолданыстағы құжатты Директорлар кеңесі 2009 жылы бекіткен, осыған
байланысты корпоративтік басқарудың ең үздік тəжірибесіне сəйкес Директорлар кеңесі 2009
жылғы 30 қарашада № 5 бекіткен «Қазтелерадио»АҚ корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер
қақтығысын реттеу туралы ережені өзектендіру талап етіледі.

7. Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілік
қағидаттары

Мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау мақсатында Қоғам қаржылық жай-күйін,
қызметінің нəтижелерін, меншік құрылымы мен басқаруды қоса алғанда, өз қызметінің барлық
маңызды аспектілері туралы ақпаратты уақытылы жəне анық ашады. Тиісті ақпарат түрлі
ресурстарға орналастырылады.

Қоғамда Ақпаратты ашу туралы ереже, Қазақстан Республикасының заңнамасымен
қорғалатын коммерциялық, қызметтік жəне өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қорғау туралы
ереже, сондай-ақ, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша Мəселелер тізбесі
бекітілді, олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс. Бұл
ретте, Ақпаратты ашу туралы ережені Директорлар кеңесі 2012 жылы бекіткен жəне
өзектілендіруді талап етеді. Сонымен қатар, Қоғамда ақпараттық қауіпсіздік саласында тиісті
стратегиялық құжат жоқ.

Қоғам жыл сайын тəуелсіз жəне білікті аудиторды тарту арқылы қаржылық есептіліктің
аудитін жүргізеді. Аудит нəтижелерін акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді. Сондай-ақ,
2020 жылдан бастап Қоғам жыл сайын бекітуге жылдық есепті ұсынады, онда Қоғамның өткен
жылғы қызметінің барлық тараптары ашылады.

Осылайша, Қоғамда корпоративтік басқаруды жетілдіру мақсатында корпоративтік
басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту қажет.

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметі туралы есеп
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (бұдан əрі – Заң)

36 бабы 1 тармағы 5) тармақшасына сəйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік
мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын
тоқтату, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін
сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу акционерлердің жалпы
жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Жарғының 63 тармағы 6) тармақшасына сəйкес «Қазтелерадио» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшелері «Қазтелерадио» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен сайланады.
«Қазтелерадио» АҚ Жарғысының 74 тармағына сəйкес Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз
акционердің шешімімен сайланады. Директорлар кеңесінің кандидаттары мен мүшелерінің өз
міндеттерін орындауы үшін қажет тиісті жұмыс тəжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері
болуы жəне акционерлер мен Қоғам мүддесі үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын
ұйымдастыруда іскерлік жəне салалық ортада мінсіз беделге ие болуы тиіс.

Қоғам Жарғысының 72 тармағына сай Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде
төрт адамнан құралуы тиіс. Қоғам Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30% тəуелсіз
директорлар болып табылады.
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Корпоративтік басқарудың озық тəжірибесін енгізу мақсатында директорлар Қоғам
мүдделеріне сəйкес келетін объективті шешімдер қабылдаудың кепілі болып табылатын
компанияның Жалғыз акционері мен атқарушы органынан тəуелсіз болуы қажет. Бұл ретте,
жоғарыда көрсетілгендей, тəуелсіз директорлар саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы
санының кемінде 30% болуы тиіс.

Заңның 1 бабы 20) тармақшасына сəйкес «тəуелсіз директор» Директорлар кеңесінің
мүшесі ретінде белгіленеді:

● осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды жəне
Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болған жоқ (оның осы
акционерлік қоғамның тəуелсіз директоры лауазымында болу жағдайын қоспағанда);

● осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып
табылмайды;

● осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе осы акционерлік
қоғамның үлестес тұлғаларына бағыныстылықпен байланысты емес жəне Директорлар кеңесіне
сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты болған
жоқ;

● мемлекеттік қызметші болып табылмайды;
● осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып

табылмайды жəне ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
● осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс

істейтін аудитор ретінде қатыспайды жəне өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш
жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан жоқ.

Директорлар кеңесінің құрылымы
2020 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің

құрамы алты мүшеден тұрды:

Директордың ТАƏ Директорлар кеңесіндегі лауазымы
Мауберлинова Нургуль Осербаевна Директорлар кеңесінің төрағасы
Ибраимов Калымжан Уалханович Директорлар кеңесінің мүшесі
Сүйіндік Лəззат Кенесқызы Директорлар кеңесінің мүшесі
Есмағұл Ілияс Ізімғалиұлы Директорлар кеңесінің мүшесі
Ордабаев Олжас Темирбекович Тəуелсіз директор
Мауленов Миран Газизович Тəуелсіз директор

Жалғыз акционердің шешімімен (Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрінің 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 491 бұйрығы) Директорлар кеңесі 3 (үш) жылға
сайланды.

2020 жыл ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің құрамы төмендегідей өзгерді:
Жалғыз акционердің шешімімен (Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму

министрінің 2020 жылғы 28 ақпандағы № 73 бұйрығы) Қоғам Директорлар кеңесінің
қолданыстағы құрамының өкілеттігі мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесі Данияр
Айтжанович Хамзин, тəуелсіз директор Марат Жолдыбекович Утегалиев жəне Директорлар
кеңесінің мүшесі – Басқарма төрағасы Асқар Муканметжанович Нурымжанов сайланды.

Жалғыз акционердің шешімімен (Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрінің 2020 жылғы 22 маусымдағы № 201 бұйрығы) Директорлар кеңесінің мүшелері
Калымжан Уалханович Ибраимов жəне Ілияс Ізімғалиұлы Есмағұлдың өкілеттігі мерзімінен
бұрын тоқтатылды жəне Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзіміне
Михаил Александрович Комиссаров сайланды.

Жалғыз акционердің шешімімен (Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрінің 2020 жылғы 20 шілдедегі № 272 бұйрығы) Директорлар кеңесінің қолданыстағы
құрамының өкілеттік мерзіміне Ербол Сабыржанович Ахметов сайланды.

Жалғыз акционердің шешімімен (Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрінің 2020 жылғы 19 тамыздағы № 289 бұйрығы) Директорлар кеңесінің мүшесі Михаил
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Александрович Комиссаровтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды жəне Директорлар
кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзіміне Кемелбек Бахтыгулович Ойшыбаев
сайланды.

2020 жылғы 31 желтоқсанға Директорлар кеңесінің құрамы:

Директордың ТАƏ Директорлар кеңесіндегі лауазымы
Мауберлинова Нургуль Осербаевна Директорлар кеңесінің төрағасы
Ойшыбаев Кемелбек Бахтыгулович Директорлар кеңесінің мүшесі
Ибраимов Калымжан Уалханович Директорлар кеңесінің мүшесі
Хамзин Данияр Айтжанович Директорлар кеңесінің мүшесі
Сүйіндік Лəззат Кенесқызы Директорлар кеңесінің мүшесі
Утегалиев Марат Жолдыбекович Тəуелсіз директор
Ордабаев Олжас Темирбекович Тəуелсіз директор
Мауленов Миран Газизович Тəуелсіз директор
Нурумжанов Аскар Муканметжанович Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің

мүшесі

2020 жылы Директорлар кеңесі қараған негізгі мəселелер
«Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесі жылдық жұмыс жоспарына сəйкес, сондай-ақ,

қажеттілігіне қарай отырыстар өткізеді. 2020 жыл ішінде «Қазтелерадио» АҚ Директорлар
кеңесі 6 отырыс, оның ішінде 4 бетпе-бет түрде жəне 2 сырттай дауыс беру түрінде өткізді.

Қоғам Директорлар кеңесінде 2020 жылы 32 мəселе қаралды, оның ішінде:
«Қазтелерадио» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған даму стратегиясын жəне 2021-2025
жылдарға арналған даму жоспарын бекіту, қызметтің басым бағыттары, сондай-ақ, 2020 жылға
арналған қызметтің түйінді көрсеткіштері анықталды. ҚР цифрлық эфирлік телерадио
хабарларын тарату объектілерінің құрылысын іске асыру барысы туралы ақпарат, сондай-ақ,
Директорлар кеңесіне есеп беретін жұмыскерлерді тағайындау мəселелері жəне басқалары
үнемі қаралып отырады. 2019 жылдың орындалуы, Даму жоспары, Даму стратегиясы туралы
есептер бекітілді. Тоқсан сайынғы негізде Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшының
есептері қаралды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2020 жылы Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы
ТАƏ Лауазымы Қатысу саны Қатысу

пайызы
Мауберлинова Н.О. Директорлар кеңесінің

төрағасы
6-дың 6 100%

Ойшыбаев К.Б. Директорлар кеңесінің
мүшесі

4-тің 4 100%

Ахметов Е.С. Директорлар кеңесінің
мүшесі

5-тің 5 100%

Хамзин Д. А. Директорлар кеңесінің
мүшесі

5-тің 5 100%

Есмағұл І.І. Директорлар кеңесінің
мүшесі

1-дің 1 100%

Комиссаров А.М. Директорлар кеңесінің
мүшесі

1-дің 0 0%

Сүйіндік Л. К. Директорлар кеңесінің
мүшесі

6-дың 6 100%

Утегалиев М. Ж. Тəуелсіз директор 5-тің 5 100%
Ордабаев О. Т. Тəуелсіз директор 6-дың 4 66%
Мауленов М. Г. Тəуелсіз директор 6-дың 6 100%
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Нурумжанов А. М. Басқарма төрағасы
Директорлар кеңесінің
мүшесі

5-тің 5 100%

Директорлар кеңесінің Комитеттері
«Қазтелерадио» АҚ Жарғысының 83 тармағына сай Директорлар кеңесі құзыретінің аса

маңызды мəселелерін алдын ала қарау үшін, сондай-ақ, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар
кеңесінің тиімділігін арттыру мақсатында мынадай комитеттер құрылды жəне белсенді жұмыс
істеуде:

1. Аудит комитеті;
2. Кадрлар жəне сыйақылар жөніндегі комитет;
3. Стратегиялық жоспарлау комитеті.
Директорлар кеңесі комитеттер құру туралы шешім қабылдайды, олардың дербес жəне

сандық құрамын, төрағаларын, өкілеттік мерзімін, сондай-ақ, функциялары мен жұмыс тəртібін
белгілейді. Директорлар кеңесінің əрбір комитеті қажетті біліктілігі бар жəне тиісті комитеттің
бейіні бойынша елеулі тəжірибесі бар кемінде 3 мүшеден тұрады.

«Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитеті «Қазтелерадио» АҚ
Директорлар кеңесінің кеңес беру-кеңесу органы болып табылады жəне өз қызметін
Директорлар кеңесінің № 10.11.2016 ж. шешімімен бекітілген Аудит жөніндегі комитет туралы
ережеге сəйкес жүзеге асырады. (23.02.2018 ж. өзгерістер жəне толықтырулармен).

2019 жылы «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитетінің (бұдан əрі –
Аудит комитеті) құрамы:

1) Марат Жолдыбекович Утегалиев, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі, тəуелсіз директор –  Комитет төрағасы;

2) Миран Газизович Мауленов, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
тəуелсіз директор –  Комитет төрағасы;

3) Данияр Айтжанович Хамзин, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі Мемлекеттік активтермен
жұмыс жəне сатып алу департаментінің директоры – Комитет мүшесі;

Аудит жөніндегі Комитет тоқсанына кемінде бір рет тұрақты бетпе-бет отырыстар жəне
қажеттілігіне қарай кезектен тыс отырыстар өткізеді.

2020 жылы мүшелердің Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысуы

ТАƏ Лауазымы Қатысу саны Қатысу
пайызы

Утегалиев М.Ж. Комитет төрағасы 4-дің 4 100%
Хамзин Д.А. Комитет мүшесі 4-дің 4 100%
Мауленов М. Г. Комитет мүшесі 4-дің 4 100%

«Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті (бұдан
əрі – Стратегия Комитеті) 2017 жылы Директорлар кеңесінің шешімімен құрылды.
Стратегиялық жоспарлау комитеті «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің кеңес беру-кеңесу
орган болып табылады жəне өз қызметін Директорлар кеңесінің 06.10.2017 ж. № 9 шешімімен
бекітілген Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ережеге сəйкес жүзеге асырады.
Стратегия комитетінің 2020 жылғы құрамы:

1) Миран Газизович Мауленов, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
тəуелсіз директор –  Комитет төрағасы;

2) Олжас Темирбекович Ордабаев, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
тəуелсіз директор –  Комитет мүшесі;

3) Марат Жолдыбекович Утегалиев, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
тəуелсіз директор –  Комитет мүшесі;
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4) Лəззат Кенесқызы Сүйіндік, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитетінің
төрағасы – Комитет мүшесі;

5) Данияр Айтжанович Хамзин, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі Мемлекеттік активтермен
жұмыс жəне сатып алу департаментінің директоры – Комитет мүшесі;

2020 жылы мүшелердің Стратегия жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысуы

ТАƏ Лауазымы Қатысу саны Қатысу
пайызы

Мауленов М.Г. Комитет төрағасы 4-тен 4 100%
Хамзин Д.А. Комитет мүшесі 3-тен 3 100%
Утегалиев М.Ж. Комитет мүшесі 3-тен 3 100%
Сүйіндік Л.К. Комитет мүшесі 4-тен 4 100%
Ордабаев О.Т. Комитет мүшесі 4-тен 2 50%

«Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар жəне сыйақылар жөніндегі комитеті
(бұдан əрі – Кадрлар жөніндегі комитет) Директорлар кеңесінің шешімімен 2016 жылы
құрылды. Кадрлар жəне сыйақылар жөніндегі комитет «Қазтелерадио» АҚ Директорлар
кеңесінің кеңес беру-кеңесу органы болып табылады жəне өз қызметін Директорлар кеңесінің
10.11.2016 ж. № шешімімен бекітілген Аудит жөніндегі комитет туралы ережеге сəйкес жүзеге
асырады.

2020 жылғы Кадрлар жөніндегі комитеттің құрамы:
1) Олжас Темирбекович Ордабаев, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,

тəуелсіз директор – Комитет төрағасы;
2) Миран Газизович Мауленов, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,

тəуелсіз директор – Комитет мүшесі;
3) Лəззат Кенесқызы Сүйіндік, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитетінің
төрағасы – Комитет мүшесі;

4) Данияр Айтжанович Хамзин, «Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі Мемлекеттік активтермен
жұмыс жəне сатып алу департаментінің директоры – Комитет мүшесі;

2020 жылы Кадрлар жəне сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу:

ТАƏ Лауазымы Қатысу саны Қатысу
пайызы

Ордабаев О.Т. Комитет төрағасы 3-тен 3 100%
Хамзин Д.А. Комитет мүшесі 2-ден 2 100%
Сүйіндік Л.К. Комитет мүшесі 3-тен 2 66%
Мауленов М. Г. Комитет мүшесі 3-тен 3 100%

«Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау саясаты туралы
ақпарат

Директорлар кеңесін бағалау мəселелері 2019 жылғы қыркүйекке дейін Директорлар
кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, «Зерде» холдингі» АҚ еншілес ұйымдарының
қызметін бағалау туралы ережемен реттеліп келді. Бағалау Директорлар кеңесі мен оның
мүшелерінің əрқайсысының ұзақ мерзімді құнның өсуіне жəне Қоғамның тұрақты дамуына
қосқан үлесін анықтауға, сондай-ақ, бағыттарын анықтауға жəне жақсарту шараларын ұсынуға
мүмкіндік береді. «Қазтелерадио» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде жыл сайын бағалау
жүргізу қарастырылған.

Бұл ретте, 2019 жылғы қыркүйекте Жалғыз акционердің ауысуына байланысты
(акциялардың 100% пакеті мемлекеттік меншікке берілді) 2019 жылғы қыркүйектен бастап

26



жоғарыда көрсетілген құжаттың Қоғам үшін заңды күші болмауына байланысты бекітілген
Ереже аясында тиісті бағалау жүргізілген жоқ. Осылайша, Директорлар кеңесін бағалау үшін
Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметін бағалау туралы тиісті
Ереже əзірлеу қажет.

Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру туралы есеп
«Қазтелерадио» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындағаны үшін

сыйақыларды төлеу ҚР Ақпарат жəне қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 19 тамыздағы №
287 бұйрығымен бекітілген тəуелсіз директорларға сыйақылар мен шығыстарды өтеу
қағидаларына (бұдан əрі –
Қағида) сəйкес Қоғам Директорлар кеңесіне сайланған тəуелсіз директорлар үшін ғана жүзеге
асырылады.

Қағидалардың 8 тармағына сай Тəуелсіз директорға сыйақы мөлшері есепті жылда
Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына міндетті түрде қатысқаны үшін 30 (отыз) АЕК,
сондай-ақ, сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдауға
қатысқаны үшін 10 (он) АЕК есептемесіне қарай анықталады. Директорлар кеңесінің
Комитеттерінде төрағалық еткені үшін тəуелсіз директорлардың жыл ішіндегі жиынтық
сыйақысының 10% төленеді.

2020 жылғы тəуелсіз директорларға жасалған төлемдер:

ДК мүшелері Валюта Директорлар кеңесіне жəне
комитеттерге қатысқаны
үшін сыйақы сомасы

2020 жылға,
барлығы

Мауленов М.Г. Теңге 606 606
Ордабаев О.Т. Теңге 606 606
Утегалиев М.Ж. Теңге 707 707

«Қазтелерадио» АҚ Басқармасының 2020 жылғы қызметі туралы есеп
«Қазтелерадио» АҚ (бұдан əрі мəтін бойынша – Қоғам) ағымдағы қызметіне басшылық

етуді Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма нысанындағы алқалы атқарушы орган жүзеге
асырады.

Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру, өткізу тəртібі,
шешімдерді қабылдау жəне ресімдеу тəртібі Қоғам Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам
Басқармасы туралы ережемен анықталады (31.10.2018 ж. № 11 хаттама).

Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары: жауапкершілік, тиімділік, адалдық, ақ ниеттілік,
парасаттылық, жүйелілік.

Қоғам Басқармасының қызметі Қоғамның Жалғыз акционерінің жəне Қоғам Директорлар
кеңесінің шешімдеріне толық есеп береді.

Жалғыз акционер Қоғамның өзге органдарының, оның ішінде Қоғам Басқармасының
Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мəселелер бойынша кез келген шешімінің күшін жоюға
құқылы.

Қоғам Басқармасы мүшелерінің ҚШК Директорлар кеңесінің 25.12.2019 ж. № 8
шешімімен бекітілген Қоғамның даму жоспарында белгіленген ҚШК сəйкес белгіленеді.

Негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу туралы ақпарат «Қоғам туралы ақпарат» деген 3
бөлімнің «Миссия, даму стратегиясы, іске асыру нəтижелері» деген кіші бөлімінде ұсынылған.

Басқарма құрамы
«Қазтелерадио» АҚ Басқармасы 5 мүшеден тұрады:
1) Басқарма төрағасы;
2) Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор;
3) Басқарма төрағасының орынбасары – Коммерциялық директор;
4) Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржы директоры;
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5) Басқарма төрағасының орынбасары – Өңірлік директор.

01.01.2020 ж. мен 31.12.2020 ж. аралығында «Қазтелерадио» АҚ Басқармасының құрамы
мына тұлғалардан тұрды:
1) 01.01.2020 ж. мен 05.01.2020 ж. аралығындағы кезең
Басқарма төрағасының м.а., Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржы

директоры:
Ринат Мураторвич Омаров;
Басқарма мүшелері:
Азим Мухтарович Бокаев –
Басқарма төрағасының орынбасары – Өңірлік директор;
Дальмира Санжаровна Шигаева – Басқарма төрағасының орынбасары – Коммерциялық
директор;
Фархат Алпысбаевич Шорабай – Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық
директор.

2) 05.01.2020 ж. мен 16.01.2020 ж. аралығындағы кезең
Басқарма төрағасы:
Аскар Муканметжанович Нурумжанов;
Басқарма мүшелері:
Ринат Муратович Омаров  – Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржы директоры;
Азим Мухтарович Бокаев – Басқарма төрағасының орынбасары – Өңірлік директор;
Дальмира Санжаровна Шигаева – Басқарма төрағасының орынбасары – Коммерциялық
директор;
Фархат Алпысбаевич Шорабай – Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық
директор.

3) 16.01.2020 ж. мен 20.01.2020 ж. аралығындағы  кезең
Басқарма төрағасы:
Аскар Муканметжанович Нурумжанов;
Басқарма мүшелері:
Азим Мухтарович Бокаев – Басқарма төрағасының орынбасары – Өңірлік директор;
Дальмира Санжаровна Шигаева – Басқарма төрағасының орынбасары – Коммерциялық
директор;
Фархат Алпысбаевич Шорабай – Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық
директор.

4) 20.01.2020 ж. мен 27.01.2020 ж. аралығындағы  кезең
Басқарма төрағасы:
Аскар Муканметжанович Нурумжанов
Басқарма мүшелері:
Азим Мухтарович Бокаев – Басқарма төрағасының орынбасары – Өңірлік директор;
Дальмира Санжаровна Шигаева – Басқарма төрағасының орынбасары – Коммерциялық
директор;
Сакен Шынарбаевич  Матов – Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор.

5) 27.01.2020 ж. мен 21.12.2020 ж. аралығындағы  кезең
Басқарма төрағасы:
Аскар Муканметжанович Нурумжанов
Басқарма мүшелері:
Азим Мухтарович Бокаев – Басқарма төрағасының орынбасары – Өңірлік директор;
Дальмира Санжаровна Шигаева – Басқарма төрағасының орынбасары – Коммерциялық
директор;
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Сакен Шынарбаевич  Матов – Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор.
Галымжан Бауыржанулы Ералиев – Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржы
директоры.

6) 21.12.2020 мен 31.12.2020 ж. аралығындағы кезең
Басқарма төрағасы:
Аскар Муканметжанович Нурумжанов
Басқарма мүшелері:
Дальмира Санжаровна Шигаева – Басқарма төрағасының орынбасары – Коммерциялық
директор;
Сакен Шынарбаевич  Матов – Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор.
Галымжан Бауыржанулы Ералиев – Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржы
директоры.

Басқарманың 2020 жылғы қызметі туралы есеп

«Қазтелерадио» АҚ Басқармасы 2020 жылы 25 отырыс өткізді, оның 15 сырттай түрде
өткізілді. Отырыс аясында 86 мəселе қаралды.

1) Есепті кезеңде басқарма мынадай маңызды мəселелер бойынша шешімдер қабылдады:
2) Intelsat шетелдік компаниясымен сот дауын бейбіт жолмен реттеу туралы, осыған сай
Қоғам Intelsat пайдасына жалпы сомасы 1 202 873,77 АҚШ долларын, оның ішінде:
- 469 873,77 қолма-қол ақшасыз аудару арқылы;
- 733 000 АҚШ долларын «Қазақстан телекоммуникациялары» АҚ бұрын енгізген

депозитіне (кепіліне) өндіріп алу құқығын Intelsat-қа беру арқылы.
2) «Көктерек» РО коммуналдық меншікке сыйға тарту арқылы иеліктен шығару туралы;
3) сондай-ақ, өзге де ағымдағы (операциялық) мəселелер бойынша шешімдер қаралды

жəне қабылданды.

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру туралы есеп
«Қазтелерадио» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары мен тəртібі

Директорлар кеңесінің 28.02.2017 ж. № 2 шешімімен бекітілген «Қазтелерадио» АҚ басшы
жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу туралы ережемен анықталған (22.11.2017 ж. № 10 шешіммен
бекітілген өзгерістер мен толықтырулармен).

Сыйақы төлеудің негізгі шарты есепті жылға пайданың болуы болып табылады.
2020 жылдың нəтижелері бойынша қызметтің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы

мəндеріне қол жеткізбеуге байланысты Басқарма мүшелеріне сыйақы төленбеді.

8 ТАРАУ. ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Қоғам экономикаға, экологияға жəне қоғамға өз ықпалының маңыздылығын түсінеді жəне
ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтыла отырып, мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтай
отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің орнықты дамуын қамтамасыз етеді.

Тұрақты даму саласындағы қызмет үздік халықаралық стандарттарға сай болуы тиіс.
Қоғамдағы тұрақты даму үш құрамдас бөліктен тұрады: экономикалық, экологиялық жəне

əлеуметтік.
Экономикалық құраушы Қоғам қызметін ұзақ мерзімді құнның өсуіне, акционерлер мен

инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, үдерістердің тиімділігін арттыруға, неғұрлым
жетілдірілген технологияларды құру мен дамытудағы инвестициялардың өсуіне, еңбек
өнімділігін арттыруға бағыттайды.

Экологиялық құраушы биологиялық жəне физикалық табиғи жүйелерге əсерді барынша
азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, экологиялық, энергия жəне
материалдық үнемдеу технологияларын қолдануды, экологиялық қолайлы өнімді құруды,
қалдықтарды азайтуды, өңдеуді жəне жоюды қамтамасыз етеді.
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Əлеуметтік құраушы əлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына, оның ішінде еңбек
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне жұмыскерлердің денсаулығын сақтау, жұмыскерлердің
құқықтарын əділ марапаттау жəне құрметтеу, персоналды жеке дамыту, персоналға арналған
əлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, жаңа жұмыс орындарын құру, демеушілік жəне
қайырымдылық, экологиялық жəне білім беру акцияларын өткізуге бағытталған.

Тұрақты даму саласындағы қағидаттар мыналар болып табылады:
●Ашықтық;
●Есеп берушілік;
●Айқындық;
●Этикалық тəртіп;
●Мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу;
●Заңдылық;
●Адам құқықтарын сақтау;
●Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік;
●Мүдделер қақтығысына жол бермеу;
●Жеке мысал.
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РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С

ПРИМЕЧАНИЯМИ
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10 ТАРАУ. САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ ЖƏНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРОГРЕСС

Цифрлық эфирлік телехабар таратуға көшу күрделі əрі маңызды үдеріс болып табылады.
2011 жылдан бастап цифрлық хабар тарату объектілерін жаңғырту жəне салу жөніндегі

іс-шаралар жүргізілуде. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 546 станция іске қосылды,
тікелей 2020 жылы 71 жаңа станция пайдалануға берілді.

ҚР «Телерадио хабарларын тарату туралы» заңының нормаларына сай еліміздің
облыстары бойынша 2018 жылдан бастап кезең-кезеңмен цифрлық эфирлік хабар таратуға көшу
басталды. 2018 жылы аналогты телевизияны өшіре отырып, ЦЭТВ-ға толық көшу: Маңғыстау,
Жамбыл, Түркістан облыстары жəне Шымкент қ. жүзеге асырылды. 2019 жылы аналогты
телевизияны өшіре отырып, ЦЭТВ-ға толық көшу: Алматы, Қостанай, Павлодар облыстарында
жүзеге асырылды.

2020 жылдың қорытындысы бойынша ЦЭТВ 546 РТС пайдалануға берілді, осылайша, 5
мыңнан астам елді мекен немесе шамамен 14,6 млн. адам цифрлық эфирлік телевизиямен
қамтылды, бұл ҚР халқының 91,11% құрады. Бұл ретте Алматы қ. мен СҚ облысында ЦЭТВ
көшу 2021 жылғы ақпанға ауыстырылды. Нəтижесінде 2020 жылы аналогты телевизиялық
жабдықтың 1197 жиынтығына техникалық жұмыстар жүргізілді жəне бұзылып-бөлшектелді.

Халықты цифрлық форматқа көшіру туралы ақпараттандыру мақсатында БАҚ-тарда
ақпараттық хабарламалар жарияланды, республикалық жəне өңірлік арналарда бейне жəне
аудио роликтердің ротациясы қамтамасыз етілді, ақпараттық хабарламалар мен модульдер
таратылды, www.TSETV.kz сайты іске қосылды, əлеуметтік желілерге медиа-мониторинг
жүргізілуде.

ҚР «Телерадио хабарларын тарату туралы» заңының нормаларына сай көрсетілген
салаларда цифрлық жерүсті желісі бойынша еркін қолжетімді телерадиоарналарды тарату
бекітілген ЦЭТВ тарифтері бойынша жасалған шарттар негізінде жүзеге асырылады. Еркін
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қолжетімді арналарының тізбесі 2019 жылы уəкілетті органның бұйрығымен бекітілген. 2020
жылы еркін қолжетімді арналар тізіміне  1 мемлекеттік жаңа «ABAI TV» телеарнасы енгізілді.

Нəтижесінде есепті кезеңнің қорытындысы бойынша цифрлық эфирлік желінің
тарифтерімен 322 цифрлық РТС жұмыс істеді, бюджеттен өтеу шеңберінде өтпелі кезеңде 224
станция жұмыс істеді. 2020 жылы телерадиокомпаниялармен цифрлық эфирлік желі арқылы
арналарды тарату бойынша 34 шарт жасалды. Шарт бойынша цифрлық мультиплекстерге
стандартты айқын 8 мемлекеттік телеарна, жоғары айқын 2 арна, 6 облыстық телеарна,
коммерциялық 13 республикалық жəне 17 өңірлік телеарна енгізілген.

ЦЭТВ енгізу жөніндегі жобаны одан əрі іске асыру мақсатында 2020 жылы Қоғам
деңгейінде жобаның түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесі бекітілді, жобаны іске
асыру мерзімдерін ұзарта отырып, жобалық-сметалық құжаттамасын түзету жəне
қаржы-экономикалық негіздемесін түзету жөніндегі рəсімдер басталды. 2020 жылы «OTAU TV»
жерсеріктік хабар тарату қызметінің базалық топтамасына HD форматта (айқындылығы жоғары
формат) 5 мемлекеттік телеарна, 2 жаңа отандық телевизиялық телеарна, оның ішінде 1
коммерциялық телеарна енгізілді. «GALAM TV» интернет-хабар тарату қызметінің
топтамасына 11 радиостанция қосылған.

Өткен жылғы конкурс нəтижелері бойынша радиохабармен қамту аймағын кеңейту
мақсатында 2020 жылы коммерциялық жəне мемлекеттік радиостанцияларды трансляциялау
үшін желіде 12 радиохабар жабдығын монтаждау жұмыстары жүргізілді. Бұдан басқа, 2020
жылы уəкілетті орган тарапынан FM диапазонында телерадио хабарларын тарату мақсатында
жиілік белдеулерін, радиожиіліктерді бөлу бойынша конкурс өткізілді. Əлеуетті жеңімпаздарға
ТРК техникалық құралдарын оператор желісіне қосудың техникалық шарттары əзірленді.

Қаржылық есептілікке сай 2020 жылғы кірістің өсу қарқыны 2019 жылға қарағанда 106%,
оның ішінде сатудан түскен кіріс бойынша 103% құрады. Шығыстардың өсу қарқыны 97%,
амортизацияның өсу қарқыны 101% құрады. Шығын сомасы 2019 жылдың қорытындыларымен
салыстырғанда 732 млн. төмендеді.

«ҚАЗТЕЛЕРАДИО» АҚ қаржылық көрсеткіштері, мың. тенге

Көрсеткіштер 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
жоспар

2021/2020
жж.

өсуқарқын
ы,%

Кірістер, барлығы: 13 339 620 12 846 930 14 332 273 15 123 723 14 146 339 94%
Сатудан түскен кірістер, 12 892 795 11 830 240 12 909 579 13 235 484 13 241 229 100%
оның ішінде
амортизацияны өтеу.       

Шығыстар, барлығы: 13 726 620 15 524 089 14 703 730 14 270 719 14 878 277 104%
Өзіндік құны
(амортизациясыз) 9 163 057 7 269 325 7 864 921 8 522 348 9 272 822 109%

Түсімдегі үлес салмағы,% 71% 61% 61% 64% 70%  
Жалпы пайда 3 729 738 4 560 916 5 044 658 4 713 136 3 968 407 84%
Өткізу бойынша шығыстар
(амортизациясыз) 457 158 374 538 393 917 388 922 409 181 105%

Түсімдегі үлес салмағы,% 4% 3% 3% 3% 3%  
Əкімшілік шығыстар
(амортизациясыз) 1 204 013 1 327 552 1 235 512 1 344 023 1 254 282 93%

Түсімдегі үлес салмағы,% 9% 11% 10% 10% 9%  
EBITDA 2 068 567 2 858 826 2 606 223 3 866 503 3 115 526 81%

Амортизация 2 695 468 2 651 036 3 731 572 3 765 256 3 847 464 102%
Негізгі емес қызмет
(кірістер+шығыстар) 239 901 -2 884 948 -55 114 1 638 069 810 582 49%

Сыйақылар бойынша
кірістер 324 633 482 998 1 350 869 897 638 901 000 110%
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Басқа да кірістер 122 192 533 692 71 825 990 601 4 110 0%
Басқа да шығыстар 206 924 3 901 638 1 477 808 250 170 94 528 38%

Кезең ішіндегі шығын
(пайда) -387 000 -2 677 159 -371 457 853 004 -731 938 -86%

КТС бойынша шығыстар 283 930 -121 017 -376 946 -751 757 -  
Салық салынғаннан

кейінгі шығын (пайда) -670 930 -2 556 142 -748 403 101 247 -731 938 -723%

Табыстар динамикасы аналогты телехабар таратуды өшіру жоспарланып отырған
облыстарда цифрлық эфирлік хабар таратуды кезең-кезеңімен қосуға байланысты 2019 жылмен
салыстырғанда 2020 жылы ұлғаю үрдісін көрсетіп отыр. 2019 жылмен салыстырғанда негізгі
қызметтен есептелген кірістердің өсуі 326 млн. сомасында 3% құрады.

Шығыс бөлігінің динамикасына сəйкес 2020 жылға арналған жалпы шығыстар 2019
жылмен салыстырғанда 433 011 мың теңгеге азайғаны жəне 2021 жылғы жоспарлы
шығыстармен салыстырғанда ЦЭТВ РТС енгізу кестесінен қалыс қалуына жəне 87 РТС
құрылысының 2021 жылға ауыстырылуына байланысты 607 558 мың теңгеге кемігені
байқалады (БК 21.10.2020 ж. № 21 шешімі).

2016 жылдан бастап ҚР Қаржы министрлігі ЦЭТВ амортизациялық аударымдарын толық
көлемде қолдамайтынын, ал 2017 жылы цифрлық желі жабдығы амортизациясының өтелетін
шығындарының тізімінен шығарылғанын атап өту қажет. Амортизациялық аударымдар
бойынша жұмсалған шығындардың өтелмеуі жыл сайын Қоғам шығындарының қалыптасуына
жəне өсуіне алып келеді.
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