
2020 жылғы негізгі корпоративтік оқиғалар 

 

2020 жылғы 08 қаңтардағы №2жбұ Жалғыз акционердің бұйрығымен 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма төрағасы Б. К. 

Мукинаның өкілеттігі 1 жылға ұзартылды. 

 

2020 жылғы 29 қаңтарда Директорлар Кеңесінің №1 шешімімен «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма төрағасының орынбасары 

Ж. Е. Төлегенованың өкілеттігі 2020 жылғы 01 ақпаннан бастап мерзімінен 

бұрын тоқтатылды, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің 2019 жылы атқарылған 

жұмысы туралы есебімен 2019 жылы Корпоративтік хатшының қызметі 

туралы есебі қабылданды. 

 

2020 жылғы 30 қаңтарда Жалғыз акционердің 2020 жылғы 23 қаңтардағы 

№23 бұйрығының негізінде «Қазақстан Республикасы Ақпарат және 

қоғамдық даму министрлігі» республикалық мемлекеттік мекемесімен 

үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік гранттар беру үшін жалпы сомасы      

1 335 675 900 теңгеге ақша қаражатын беру туралы шарт жасалды. 

 

2020 жылғы 12 ақпанда Жалғыз акционердің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы 

№514 бұйрығының негізінде «Гранттық қаржыландыру саласындағы 

Оператордың қызметіне ақы төлеу» «Қазақстан Республикасы Ақпарат және 

қоғамдық даму министрлігі» республикалық мемлекеттік мекемесімен       

218 546 000 теңге сомасына мемлекеттік сатып алу туралы Шарт жасалды. 

 

2020 жылғы 10 сәуірде Жалғыз акционердің №111 бұйрығымен «A&Z Audit 

Consulting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылғы «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қаржылық есебіне аудит жүргізу 

үшін аудиторлық компания болып белгіленді. 

 

2020 жылдың 07 сәуірінде Директорлар кеңесінің №3 шешімімен бірқатар 

маңызды шешімдер қабылданды: 

1) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 2019 жылға 

қаржылық есептілігіне аудит жүргізгені үшін «A & Z Audit Consulting» ЖШС 

төлем мөлшері ҚҚС-сыз 320 000 (үш жүз жиырма мың) теңге сомасында 

белгіленді. 

2) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Басқармасының өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 07 сәуірден бастап 2023 

жылғы 06 сәуірге дейін, 3 (үш) жылға белгіленді, Басқарманың сандық 



құрамы-3 (үш) бірлік (Басқарма Төрағасы - 1 бірлік және Басқарма 

төрағасының орынбасары-2 бірлік). 

3) Басқарма төрағасының орынбасары – «Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма мүшесі Заманбекова Гүлбану 

Миркаримовнаның өкілеттігі 1 (бір) жыл мерзімге, 2021 жылдың 15 сәуіріне 

дейін ұзартылды. 

4) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары болып Рахимбаев Арбат Талғатұлы Қоғамның 

директорлар Кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жыл мерзімге 

тағайындалды. 

5) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма 

төрағасы мен мүшелерінің 2020 жылға арналған ҚНК карталары бекітілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные корпоративные события 2020 года 

 

08 января 2020 года приказом Единственного акционера №2жбұ полномочия 

председателя Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

Мукиной Б.К. продлены на 1 год. 

 

29 января 2020 года решением Совета директоров №1, полномочия 

заместителя председателя Правления НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив» Тулегеновой Ж.Е. досрочно прекращены с 01 февраля 2020 года, 

также приняты отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год и 

отчет о деятельности Корпоративного секретаря за 2019 год. 

 

30 января 2020 года на основании приказа Единственного акционера №23 от 

23 января 2020 года, заключен договор о передаче денежных средств для 

предоставления государственных грантов неправительственным 

организациям с республиканским государственным учреждением 

«Министерство информации и общественного развития Республики 

Казахстан» на общую сумму 1 335 675 900 тенге. 

 

12 февраля 2020 года на основании приказа Единственного акционера №514 

от 27 декабря 2019 года заключен договор о государственных закупках 

«Оплата услуг Оператора в сфере грантового финансирования» с 

республиканским государственным учреждением «Министерство 

информации и общественного развития Республики Казахстан» на сумму 

218 546 000 тенге.    

 

10 апреля 2020 года приказом Единственного акционера №111,  

товарищество с ограниченной ответственностью «A&Z Audit Consulting» 

определено аудиторской компанией для проведения аудита финансового 

отчета НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» за 2019 год. 

07 апреля 2020 года решением Совета директоров №3 принят ряд 

существенных решений: 

1) Определен размер оплаты ТОО «A & Z Audit Consulting» за 

проведение аудита финансовой отчетности НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» за 2019 год в сумме 320 000 (триста двадцать 

тысяч) тенге без НДС.  

2) Определен срок полномочий Правления НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» - 3 (три) года с 07 апреля 2020 года по 06 апреля 

2023 года, количественный состав Правления - 3 (три) единицы 



(председатель Правления-1 единица и заместитель председателя Правления-2 

единицы). 

3) Продлены полномочия заместителя председателя Правления – члена 

Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Заманбековой 

Гулбану Миркаримовны, сроком на 1 (один) год, до 15 апреля 2021 года. 

4) Назначен заместителем председателя Правления НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» Рахимбаев Арбат Талғатұлы, со дня 

принятия решения Советом директоров Общества, сроком на 1 (один) год. 

5) Утверждены карты КПД председателя и членов Правления НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» на 2020 год.  

   

 

 


