
2021 жылғы негізгі корпоративтік оқиғалар 

 

2021 жылдың 11 қаңтарда Жалғыз акционердің №6 бұйрығына сәйкес 

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік гранттар беру үшін «Қазақстан 

Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі» ММ-мен ақшалай 

қаражатты табыстау туралы келісім-шарт жасалды. 

 

2021 жылдың 20 қаңтарда Жалғыз акционердің №15 бұйрығымен 

Тәуелсіз директор Е.Қ. Әбілдың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі болып Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы сайланды. 

 

2021 жылдың 08 ақпанында Жалғыз акционердің №13 бұйрығымен 

Л.Диас «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма 

төрағасы болып тағайындалды. 

 

2021 жылдың 26 ақпанында Директорлар кеңесі бірқатар шешімдер 

қабылдады (№1 хаттама): 

1) 2021 жылға 24 бірлік санымен «Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ ұйымдық құрылымымен штат кестесі бекітілді. 

2) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Директорлар 

кеңесінің, әрбір мүшесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және 

Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы қызметін бағалауы бекітілді. 

3) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Директорлар 

кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті және Стратегиялық жоспарлау, 

тағайындау және сыйақы жөніндегі Комитеті құрылды. 

 

2021 жылдың 03 наурызында Жалғыз акционердің №20жбұ 

бұйрығымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары А.Рахимбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылды. 

2021 жылдың 04 наурызында Жалғыз акционердің №21жбұ 

бұйрығымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары Г.Заманбекованың өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылды. 

2021 жылдың 15 наурызында Жалғыз акционердің №23жбұ 

бұйрығымен Б.Абенова «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Басқарма төрағасының орынбасары болып тағайындалды. 

2021 жылдың 6 мамырында Жалғыз акционердің №157 бұйрығымен 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Корпоративтік басқару 

кодексіне және Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізілді. 

 



2021 жылдың 13 мамырында Жалғыз акционердің №167 бұйрығымен 

«Audit Standart» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2020 жылдың 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қаржылық есебіне аудит 

жүргізу үшін аудиторлық компания болып белгіленді. 

 

2021 жылдың 31 мамырында Директорлар кеңесінің №3 шешімімен 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 2021-2025 жылдарға 

арналған даму жоспарын нақтылауы (2021 жылдың 1-ші жартыжылдығының 

жоспарланған кезеңі) бекітілді. 

 

2021 жылдың 15 маусымында Жалғыз акционердің №217 бұйрығымен 

«Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі» 

республикалық мемлекеттік мекемесімен үкіметтік емес ұйымдарға 

мемлекеттік гранттар беру үшін ақша қаражатын беру туралы шарттарға 

жалпы сомасы 559 611 530 теңгеге қосымша келісімдер жасасуға рұқсат етілді. 

 

2021 жылдың 18 маусымында Директорлар кеңесінің №4 шешімімен 

Ішкі аудит қызметінің басшысы Б. Жиренчинаның өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылды және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ ішкі 

аудит қызметінің басшысы болып М.А. Баймуринов тағайындалды. 

 

2021 жылдың 4 тамызында Жалғыз акционердің №270 бұйрығымен 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ-тың 2020 жылдың 

жылдық қаржылық есептілігі бекітілді. 

 

2021 жылдың 11 тамызында Жалғыз акционердің №287 бұйрығымен 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер 

бекітілді. 

 

2021 жылдың 31 тамызында Директорлар кеңесінің №6 шешімімен 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 2016-2020 жылдарға 

арналған даму жоспарының орындалуы бойынша есеп бекітілді (есепті кезең 

2020 жыл). 

 

2021 жылдың 13 қыркүйегінде Директорлар кеңесінің №7 шешімімен 

Ішкі аудит қызметінің басшысы М. Баймуриновтың өкілеттігі мерзімінен 

бұрын 2021 жылдың 1 қазанынан бастап тоқтатылады. 


