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1. МАҚСАТТАР МЕН ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобында еңбекті
қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау (бұдан әрі – ЕҚ,
ӨҚ және ҚОҚ) саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
жөніндегі корпоративтік стандартының (бұдан әрі – Стандарт) мақсаттары:
1) ҚМГ компаниялары тобының Объектілерінде тауарларды/жұмыстарды
және қызметтерді орындайтын/қызмет көрсететін/жеткізетін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
саласындағы Мердігерлік/Қосалқы мердігерлік ұйымдарды ұйымдастыру, тиімді
басқару және бақылау үшін бірыңғай талаптарды белгілеу;
2)
ҚМГ компаниялары тобының Өндірістік объектілерінде
Мердігерлік/Қосалқы
ұйымдардың
ТЖҚ
орындаудың/қызмет
көрсетудің/жеткізудің балық кезеңдерінде Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды
өндірістік факторларды анықтау, бағалау және азайту болып табылады.
1.2. Осы Стандарт ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Заңнамалық талаптарға,
Қордың талаптарына, саясаттар мен СМ, халықаралық стандарттар мен IOGP
ұсынымдарына сәйкес әзірленді және ҚМГ компаниялар тобының ішкі құжаты
болып табылады.
Негізгі қағидатар
ҚМГ компаниялары тобының ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік
ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі негізгі қағидаттар:
1) жұмыстарды қауіпсіз орындау/қызмет көрсету тұжырымдамасын
дамыту және жылжыту және нөлдік жарақаттануға ұмтылу;
2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдар қызметінің
Заңнамалық талаптарға және ҚМГ компаниялар тобының талаптарына
сәйкестігі;
3) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдар қызметінің
тиімділігін таңдауға, өзара іс-қимыл жасауға және талдауға көзқарасты жүйелеу;
4) ҚМГ компаниялар тобы мен Мердігерлік ұйымдар активтерінің
тұтастығын қамтамасыз ету үшін Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды өндірістік
факторларды тиімді басқару;
5) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ барлық аспектілерін бақылау және мониторингін
қамтамасыз ету және әлеуметтік жауапкершілік;
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6) Мердігерлік ұйымдар арасында Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды
өндірістік факторларды басқару тәсілдері мен әдістерін тарату;
7) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдарды ынталандыру
тетіктерін енгізу;
8) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы ҚМГ компанияларының тобы мен
Мердігерлік ұйымдардың көрсеткіштерін арттыру болып табылады.
2. ҚОЛДАНУ АЯСЫ
2.1. Осы Стандарттың талаптары Қызметкерлердің және Мердігерлердің
қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті және барлық Мердігерлерге қатысты
ҚМГ компаниялар тобының ұйымдарына, Объектілердегі барлық ілеспе
жұмыстар мен қызметтерді қоса алғанда, ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету кезінде
қолданылады.
2.2. ҚМГ компаниялар тобы ұйымдарының осы Стандартты қолдануы
белгіленген тәртіппен ұқсас Стандартты әзірлеу және бекіту немесе ұйымның
ішкі құжаттарын Стандартқа сәйкес келтіру жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.
Бұл ретте осы Стандартта қамтылған талаптар ұқсас Стандарттармен және ҚМГ
компаниялар тобы ұйымдарының ішкі құжаттарымен салыстырғанда
төмендетілмеуі тиіс.
2.3. Мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің осы Стандарттың талаптарын
сақтау жөніндегі жауапкершілігі тиісті мердігерлік шартымен реттеледі. ҚМГ
басшылығы,
бизнес-бағыттардың/дивизиондардың
басшылары,
қызмет
бағыттарының жетекшілері, ҚМГ компаниялар тобы ұйымдарының бірінші
басшылары осы Стандарттың талаптарын басшылыққа ала отырып, ТЖҚ
орындауға/көрсетуге/жеткізуге шарт жасасу кезінде Мердігерлік ұйым үшін осы
міндеттемелерді айқындау үшін жауапты болады.
3. АЙҚЫНДАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
Осы Стандартта келесі айқындамалар мен қысқартулар қолданылады:
Қор
ҚМГ
ҚМГ
тобы

«Самұрық-Қазына»
ұлттық
әл-ауқат
қоры»
акционерлік қоғамы
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік
қоғамы
компанияларының ҚМГ мен дауыс беретін акцияларының (қатысу
үлестерінің) елу және одан да көп проценті меншік
немесе сенімгерлік басқару құқығында ҚМГ-ге
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Қор Стандарты

Шарттың әкімшісі
Сауалнама
Еңбекті
ортаны
(ЕҚОҚ)

және қоршаған
қорғау
блогы

Зиянды өндірістік фактор
Тауарларды, жұмыстарды,
қызметтерді сатып алу
туралы шарт
Қоршаған
ластануы

ортаның

Заңнамалық талаптар

Біліктілік органы
Шарт тәлімгері
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«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 9
қыркүйектегі шешімімен (№31/19 хаттама) бекітілген
«Самұрық-Қазына»
ұлттық
әл-ауқат
қоры»
акционерлік қоғамы мен дауыс беретін акцияларының
(қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті
меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында
«Самұрық-Қазына» АҚ-қа тікелей немесе жанама
тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару
стандарты
ТЖҚ сатып алуды әкімшіліктендіру және Мердігерлік
ұйыммен шарт жасасу үшін жауапты ҚМГ
құрылымдық бөлімшесі/ЕТҰ
Әлеуетті мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы
біліктілік критерийлерге сәйкес келуін айқындауға
бағытталған сұрақтар тізбесі
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау бойынша ҚМГ
жауапты құрылымдық бөлімшесі мен бизнес-процесс
иесі
ҚМГ жауапты құрылымдық бөлімшесі және ЕҚ, ӨҚ
және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі бизнес-процестің иесі
Белгіленген тәртіппен тауарларды, жұмыстарды,
қызметтерді сатып алуға бағытталған ҚМГ/ҚМГ
компаниялары тобының ұйымы мен өнім беруші
(Мердігер) арасында жасалған азаматық-құқықтық
шарт
Ластағыш заттардың, радиоактивті материалдардың,
өндіріс пен тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға
түсуі, сондай-ақ шудың, дірілдің, магнит өрісі мен өзге
де зиянды физикалық әсердің қоршаған ортаға
тигізетін әсері
Нормативтік
құқықтық
және
рұқсат
ету
құжаттарында,
оның
ішінде
халықаралық
конвенциялар
мен
шарттарда,
сондай-ақ
мемлекетаралық келісімдерде қамтылған талаптар
Қордың Басқармасы белгілеген Қордың Стандартына
сәйкес әлеуетті Мердігерді алдын ала саралауды
жүзеге асыратын заңды тұлға
Осы Стандарттың шеңберінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
мәселелері бойынша Мердігерлік ұйыммен жұмысты
және өзара іс-қимыл жасауды ұйымдастыру үшін
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жауапты ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің тағайындалған
қызметкері
Желілік басшылар
Жұмыстардың өндірісіне тікелей басшылық етуді
жүзеге асыратын
ҚМГ компаниялары тобы
ұйымдарының басшылары мен мамандары
Мобилизация алдындағы Жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету алдында
аудит
Мердігердің жабдығының, техникасының, мүлкі мен
Қызметкерлерінің дайындығына аудит жүргізу. Осы
аудит әлеуетті Тәуекелдерді анықтауға және
болдырмауға бағытталған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
мәселелері тұрғысынан маңызды болып табылады
Объект
ҚМГ компаниялары тобының өндірістік қызметінде
және аумақтарында (келісімшарттық аумақтарында)
орналасқан ғимараттар, құрылыстар, үй-жайлар,
технологиялық жабдық – мұнай өңдеу қондырғылары,
бұрғылау қондырғылары мен бұрғылау жабдығы, газмұнай айдау станциялары мен құбырлары,
резервуарлық парктер, инженерлік құрылыстар мен
полигондар, басқа да техникалық құрылғылар, көлік
құралдары мен арнайы техника
Қауіпті өндірістік фактор
Қызметкерге тиетін әсері еңбек қабілеттілігін
уақытша немесе тұрақты жоғалтуға (өндірістік
жарақаттылыққа немесе кәсіби ауруға) немесе өлімге
әкеп соға алатын өндірістік фактор
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
Еңбек қауіпсіздігі және қызметкерлердің денсаулығы
мен еңбек гигиенасын қорғау, өнеркәсіптік, өрт және
көлік қауіпсіздігі, төтенше жағдайлар, сәйкестікті
басқару, қоршаған ортаны қорғау (шығарындыларды,
төгінділер мен қалдықтарды басқару), табиғи
ресурстарды ұтымды пайдалану (су, жануарлар әлемі
және өсімдіктер дүниесі, энергия тиімділігі) сияқты
бағыттарды қамтитын еңбекті қорғау, өнеркәсіптік
қауіпсіздік
және
қоршаған
ортаны
қорғау
саласындағы қызмет бағыты
Тәуекелді бағалау
ҚМГ үшін басталу ықтималдығы мен әлеуетті залалды
бағалау көмегімен сәйкестендірілген тәуекелдің
сандық және/немесе сапалық көрсеткішін айқындау
Мердігерлік
ұйым ҚМГ компаниялары тобының ұйымымен жасалған
(Мердігер)/Өнім беруші
мердігерлік
шарты
бойынша
жұмыстарды
орындайтын/қызметтер көрсететін/өнім жеткізетін
жеке немесе заңды тұлға
Әлеуетті
Мердігер/Өнім Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға,
беруші
заңды
тұлға
(егер
олар
үшін
Қазақстан
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корпоративтік
стандарты
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ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша
іс-шаралар жоспары

Алдын ала біліктілік іріктеу
(алдын ала саралау)
Оқиға

Қызметкер
Мердігерлік
ұйымның
(Мердігердің) қызметкері
(қызметкерлері)
Жұмыс орны
Әлеуетті
білікті
берушілердің тізілімі
Тәуекел

өнім

17-беттің 5-беті

Республикасының заңдарында өзгелері белгіленбесе,
мемлекеттік мекемелерді есептемегенде), ТЖҚ сатып
алу туралы шарт жасасуға ниетті заңды тұлғалардың
уақытша бірлестігі (консорциум)
Заңнамалық талаптар мен осы Стандарттың
талаптарына сәйкес Мердігердің/Қосалқы мердігердің
жұмыстарды
орындауын/қызметтерді
көрсетуін
ұйымдастыруға және бақылауға, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
саласындағы тәуекелдерді басқаруға бағытталған ісшаралар жоспары
Сауалнама мен аудит арқылы жүзеге асырылатын
Қордың Стандартымен белгіленген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
саласындағы біліктілік талаптарға сәйкес келу мәніне
әлеуетті Мердігерлерді бағалау процесі
ҚМГ компаниялары тобы ұйымының өндірістік
қызметінің нәтижесінде немесе процесінде болған,
ҚМГ компаниялары тобының бизнесі мен беделіне
әсер тигізетін еңбек қызметімен, өртке, жарылысқа,
апатқа, жол-көлік оқиғасына немесе кез келген өзге де
оқиғасына байланысты жазатайым жағдайға әкеп
соққан немесе әкеп соға алатын кез келген
жоспарланбаған оқиға
ҚМГ компаниялары тобының ұйымымен еңбек
қатынастарында тұратын және жұмысты орындайтын
жеке тұлға
ҚМГ компанияларының тобы үшін мердігерлік шарты
бойынша
жұмыстарды
орындайтын/қызметтер
көрсететін/өнім жеткізетін Мердігерлік (Қосалқы
мердігерлік) ұйымның кез келген қызметкері
(қызметкерлері)
Қызметкер еңбек қызметінің процесінде еңбек
міндеттерін орындаған кезде оның тұрақты немесе
уақытша орналасқан орны
Қордың Стандартына сәйкес Біліктілік органы
қалыптастыратын әлеуетті
білікті жұмыстарды
орындаушылардың/қызметтерді
көрсетушілердің/өнім жеткізушілердің тізбесі
Сапа менеджменті жүйесінің шеңберінде – лайықты
сапаны қамтамасыз ету қабілеттігіне, тәуекелдерді
басқару жүйесі саласындағы – стратегиялық
мақсаттарға табысты қол жеткізу қабілеттігіне,
денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жүйесінің шеңберінде – ҚМГ қызметкерлерінің

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобында
еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған
ортаны қорғау саласындағы мердігерлік ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі корпоративтік стандарт
Құжаттың түрі: ИБЖ
корпоративтік
стандарты

ҚМГ басшылығы (басшы
қызметкерлері)
Бизнес-бағытының/
Дивизионның басшысы
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денсаулығына теріс әсер тигізетін қолайсыз оқиғаның
басталу ықтималдығы
Басқарма төрағасы мен мүшелері

«Көмірсутек шикізатын барлау»,
«Көмірсутек
шикізатын өндіру, Операциялық емесе активтер,
Өндіруші активтердің сервистік инфрақұрылымы»,
«Газ тасымалдау және маркетингі», «Мұнай
тасымалдау. Мұнай өңдеу және маркетинг бойынша
халықаралық жобалар», «Мұнай өңдеу және мұнайхимия,
Мұнай
маркетингі
және
өткізу»
дивизиондарын басқаратын Басқарма төрағасының
орынбасары
Қызмет бағытының
«Экономика және қаржы», «Стратегиясы», «Адами
басшысы
ресурстарды басқару», «Корпоративтік қауіпсіздік»,
«Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау», «Құқықтық
қамтамасыз
ету»,
«Тәуекелдерді
басқару»,
«Трансформация» секілді қызметтің тиісті бағытын
басқаратын Басқарма төрағасының орынбасары –
қаржы
директоры/
басқарушы
директорлар/
құрылымдық бағыттың басшысы
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметтің бағыты
үшін жауапты ҚМГ компаниялар тобы ұйымының
құрылымдық бөлімшесі, ол болмаған жағдайда – ЕҚ,
ӨҚ және ҚОҚ саласындағы ЕТҰ құрылымдық
бөлімшелерінің қызметін үйлестіретін маман
МЖ
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларын тобындағы
денсаулық сақтау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және
қоршаған ортаны қорғау саласындағы менеджмент
жүйесі
Қосалқы мердігерлік ұйым Мердігердің ҚМГ/ЕТҰ алдындағы міндеттемелерін
(Қосалқы мердігер)
орындау мақсатында, Мердігермен жасалған шарт
бойынша белгілі бір жұмысты орындайтын жеке
немесе заңды тұлға

4. ЖАУАПКЕРШІЛІК

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобында
еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған
ортаны қорғау саласындағы мердігерлік ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі корпоративтік стандарт
Құжаттың түрі: ИБЖ
корпоративтік
стандарты
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4.1.
ҚМГ
басшылығы,
Бизнес-бағыттардың/Дивизиондардың
басшылары, қызмет бағыттарының басшылары, ҚМГ компаниялары
тобы ұйымдарының бірінші басшылары өз өкілеттіктері шеңберінде:
1)
Заңнамалық
талаптарға
сәйкес
Объектілерде
ТЖҚ
жеткізуге/орындауға/көрсетуге байланысты Тәуекелдерден/Қауіпті және Зиянды
өндірістік факторлардан Қызметкерлер мен Мердігер қызметкерлерінің
қауіпсіздігі;
2) Шарт Тәлімгерінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы құзыреттерге сәйкес
келуі;
3) осы Стандарттың талаптарына сәйкес Мердігерлік ұйыммен жасалатын
шартты таңдау және мақұлдау;
4) Мердігерлік ұйыммен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жоспарын бекіту үшін жауап
береді.
4.2. Желілік басшылар:
1) олардың басқаруындағы немесе бақылауындағы Объектілерде
Мердігерлік ұйымдардың осы Стандарттың талаптарын сақтауын бақылау және
оған мониторинг жүргізу;
2) Мердігерлік ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар
жоспарының талаптарын келісу және орындау;
3) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігердің қызметіне бағалау жүргізу;
4) өз бөлімшелерінің Қызметкерлері мен Мердігерлік ұйымдардың
қызметкерлерін осы Стандарттың талаптарымен таныстыру, жұмыстарды
жүргізу/қызмет көрсету кезінде енгізу, орындау және олардың сақталуын
бақылау үшін жауап береді.
4.3. ЕҚОҚ блогы:
1) ҚМГ компанияларының тобында осы Стандарт талаптарының сақталуын
бақылау және оған мониторинг жүргізу;
2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында Мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл
жасау процесін ұйымдастыруда әдістемелік жәрдемдесу;
3) Мердігерлік ұйымдардың деректер базасын қалыптастыру мен жаңарту
және қызмет қорытындылары бойынша Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
саласындағы талаптарға сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі туралы Қорға
хабарлау;
4) осы Стандартты жаңарту және жетілдіру үшін жауап береді.

4.4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобында
еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған
ортаны қорғау саласындағы мердігерлік ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі корпоративтік стандарт
Құжаттың түрі: ИБЖ
корпоративтік
стандарты
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1) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы сыни ТЖҚ бойынша шарт Тәлімгерін
тағайындау;
2) Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды өндірістік факторларды бағалауда
қолдау және Шарт Тәуекелінің дәрежесін айқындау;
3) Мердігерлік ұйымның шарт бойынша ТЖҚ көлемінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
Тәуекелдерін басқару қабілеттіктері мен мүмкіндіктерін бағалау;
4) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлер қызметінің тиімділігін
арттыру үшін оларды ақпараттандыру және хабардар болуы бойынша ісшараларды (кеңестер мен форумдар) ұйымдастыру және өткізу;
5) осы Стандарттың талаптарының сақталуын бақылау және мониторингі
үшін жауап береді.
4.5. Шарт тәлімгері:
1) Мердігермен жасалатын шартқа Мердігердің қызметіне қолданылатын
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы барлық талаптарды қосу;
2) Мердігермен шарты жасасу кезеңінде Мердігер берген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
іс-шараларының жоспарын келісу;
3) Мердігерді өндірістік қызметті қауіпсіз жүргізуге ынталандыру бойынша
ұсыныстарды дайындау және оларды шартқа қосу (егер қолданылса);
4) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігер қызметінің тиімділігі туралы
ақпаратты жинау, талдау және ұсыну, оның ішінде Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және
ҚОҚ саласындағы тексеру (аудиттер) қорытындылары бойынша түзету ісшараларын орындауы;
5) ҚМГ компаниялары тобының ұйымы мен Мердігер арасындағы ЕҚ, ӨҚ
және ҚОҚ саласындағы өзара іс-қимылын үйлестіру;
6) Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметін бағалау үшін
жауап береді.
4.6. ҚМГ компаниялары тобының қызметкері:
1) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарды және
жұмыстарды дайындау және жүргізу/қызмет көрсету барысында осы
Стандарттың талаптарын сақтау;
2) Мердігерлердің ТЖҚ жеткізу/орындау/қызмет көрсету кезіндегі
Тәуекелдер/Қауіпті және Зиянды өндірістік факторлар туралы уақытылы
хабарлау үшін жауап береді.
5. СИПАТТАМА
5.1. Мердігерлермен өзара іс-қимыл жасау бойынша жалпы тәсіл

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобында
еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған
ортаны қорғау саласындағы мердігерлік ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі корпоративтік стандарт
Құжаттың түрі: ИБЖ
корпоративтік
стандарты
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5.1.1. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара ісқимыл жасаудың тиімділігі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тәуекелдерді/Қауіпті
және Зиянды өндірістік факторларды болдырмау және оларға жол бермеу
мақсатында осы Стандартта көзделген барлық іс-шараларды кезең-кезеңімен
орындауға байланысты.
5.1.2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдармен өзара ісқимыл жасау бойынша жалпы модель осы Стандартқа (KMG-F-3535.1-13/ST3524.1-13) көрсетілген.
5.1.3. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдармен өзара ісқимыл жасау моделінің тиімділігі, бірін қалдырмай, барлық іс-шаралар мен
компоненттердің кезең-кезеңмен орындалуына байланысты болады. Кез келген
процесс компоненті ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тәуекелдердің іске асуына
әкеп соғуы мүмкін.
5.2. Мердігермен жұмысты жоспарлау
5.2.1. ҚМГ компаниялары тобы ұйымының бірінші басшысы жұмыстарды
орындау/қызметтер көрсету/өнім жеткізу үшін Мердігерлік ұйымды тарту
қажеттілігі туралы шешім қабылдағаннан кейін, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің
басшысы өз қызметі қызметкерлерінің біреуін ТЖҚ сатып алу шартының
Тәлімгері етіп тағайындайды.
5.2.2. Шарт Тәлімгері жоспарлау кезеңінде:
1) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының өндірістік қызметі шеңберінде ТЖҚ
жеткізу/орындау/көрсету үшін қажетті ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері
тұрғысынан сыни ТЖҚ көлемін айқындайды;
2) ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету шарттарын:
а) жұмыстар мен қызметтер үшін – жыл мезгілдерін, климаттық жағдайды,
учаскенің қол жетімділігін, жергілікті жерді және басқаларын;
б) тауар үшін – қауіпсіздікті, сапаны, кепілдікті, тасымалдау шарттары мен
басқаларын бағалайды;
3) ТЖҚ-ны жеткізуге/орындауға/көрсетуге тартылатын жабдыққа, көлікке,
техникаға, мүлікке және Әлеуетті Мердігерлердің Қызметкерлеріне қойылатын
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды қалыптастырады.
5.3. Мердігерді алдын ала саралау
5.3.1. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы сыни ТЖҚ жөніндегі Әлеуетті
Мердігерлерді алдын ала саралау Қор Стандартымен реттеледі. ЕҚ, ӨҚ және
ҚОҚ саласындағы сыни ТЖҚ үлгі тізбесі осы Стандартқа (KMG-F-3534.1-13/ST3524.1-13) көрсетілген.
5.3.2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ критерийлері бойынша Мердігерді алдын ала
саралау
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сауалнаманы және техникалық (верификациялық) аудитті (техника мен
жабдықтың болуы, сапасы және жай-күйі; қызметкерлердің біліктілігі,
құжаттаманың сәйкестігі және т.б.) қамтиды. Әлеуетті мердігерлердің ЕҚ, ӨҚ
және ҚОҚ саласындағы біліктілік критерийлерін бағалау жөніндегі үлгілік
мәселелер тізбесі (KMG-F-3525.1-13/ ST-3524.1-13) осы Стандартқа көрсетілген;
5.3.3. Қордың білікті әлеуетті өнім берушілерінің тізіліміне кіретін Әлеуетті
Мердігерлер білікті Мердігерлер арасындағы тендерге қатысуға рұқсат алады.
5.3.4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы сыни емес ТЖҚ-ны сатып алу Қор
Стандартының ережелеріне сәйкес жалпы негізде жүргізіледі. Бұл ретте
Мердігерлермен жасалған шарттарға осы Стандарттың 5.4, 5.5, 5.6. және 5.7бөлімдерінің талаптары қолданылады.
5.4. Тендер, Мердігерді таңдау және онымен шарт жасасу
5.4.1. Тендер өткізу рәсімі және Қордың білікті Мердігерлері арасынан
Мердігерді таңдау Қордың Стандартымен реттеледі.
5.4.2. Шарт Тәлімгері тендерлік құжаттаманы қалыптастыру шеңберінде
осы Стандартқа
(KMG-F-3527.1-13/ ST-3524.1-13)көрсетілген Шарттың
техникалық ерекшелігінің бөлімі үшін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы шаралар
бойынша талаптар шарттарының Әкімшіге ұсынылуын қамтамасыз етеді;
5.4.3. Қажет болған жағдайда Шарттың тәлімгері жалпы негіздерде ТЖҚ
сатып алуды жүргізу кезінде білікті Мердігерлердің сұраулары немесе әлеуетті
Мердігерлердің сұраулары бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын қажетті
түсіндіруді қамтамасыз етеді.
5.4.4. Мердігермен жасалған шартта ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша дербес
бөлім және осы Стандартқа (KMG-F-3528.1-13/ ST-3524.1-13) көрсетілген
Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы міндеттемелерін, сондай-ақ оның
ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа (KMG-F-3529.1-13/ ST-3524.113) көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісім шартына қосымша бар.
5.4.5. Шартта Қосалқы мердігерлерді тарту шарттары болуы тиіс, бұл ретте
Мердігер Қосалқы мердігерді тарту процесінің осы Стандарттың талаптарына
сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.
5.4.6. Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша барлық ішкі
талаптарының лайықты түрде орындалуын қамтамасыз ету үшін, Мердігер
Шартты жасасқаннан кейін 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей осы Стандартқа
(KMG-F-3530.1-13/ ST-3524.1-13) көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі ісшаралар жоспарын әзірлеуі тиіс.
5.4.7. Мердігер жасалған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар
жоспарында жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты ЕҚ, ӨҚ
және ҚОҚ мәселелері, сондай-ақ Мердігер және (немесе) Мердігердің
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Қызметкері жұмыстар орындалатын/қызметтер көрсетілетін жерге қол жеткізу
рұқсатын алғанға дейін, осы мәселелерді шешу үшін қабылдау қажет шаралар
сипатталуы тиіс. Мердігер жұмыстар орындалатын/қызметтер көрсетілетін
саладағы Заңнамалық талаптарды, ҚМГ компаниялары тобының саясаттарын,
стандарттары мен талаптарын, сондай-ақ жалпы танылған халықаралық іскерлік
практиканы ескере отырып және оларға сәйкес ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі ісшаралар жоспарын жасауы тиіс. Егер көрсетілген талаптар мен практиканың
компоненттері арасында дәйексіздік немесе қарама-қайшылық болса, Мердігер,
бұл Заңнамалық талаптарда көзделген дәрежеде олардың ең қатаң
компоненттеріне сәйкес келу үшін барлық күш-жігерін салуы тиіс.
5.4.8. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын Шарт
Тәлімгеріне келісу үшін береді. Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі ісшаралар жоспарын Шарт тәлімгері мен Желілік басшы қарап, келіседі және ҚМГ
компаниялар тобы ұйымының бірінші басшысы 3 (үш) жұмыс күні ішінде
бекітеді немесе кемшіліктері көрсетіліп, Мердігерге қайтарылады. Мердігер ЕҚ,
ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарының кез келген кемшіліктерін
жояды және оны қайта қарауға береді. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі ісшаралар жоспарын Компаниялар тобының ұйымы оны Мердігер шарт бойынша
жұмыстар орындауды/қызметтер көрсетуді бастағанға дейін бекітетіндей етіп
жасайды. ҚМГ компаниялар тобының ұйымы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі ісшаралар жоспарын қарауы Мердігерді Заңнамалық талаптар мен осы
Стандарттың талаптарына қайшы келмейтін жоспарды жетілдіріп, енгізу
міндетінен босатпайды. Жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету жобасында
жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету сипатына әсер ететін қандай да бір
өзгерістер болған жағдайда, онда мұндай өзгерістер осы Стандартта белгіленген
тәртіппен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізіледі.
5.4.9. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерді ынталандыру шарттары
ҚМГ компаниялар тобы ұйымының ішкі құжаттарымен белгіленеді.
5.4.10. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды бұзу үшін айыппұл
санкцияларын қолдану тетігі мен олардың мөлшері, өңірлердің, Объектілердің
ерекшелігіне, жүргізілетін жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің сипаты мен
көлеміне қарай, Шарт жасалған кезде белгіленеді. Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
саласында белгіленген талаптарды бұзғаны үшін айыппұл санкциялары мен
айыппұлдарының үлгі тізбесі Шартқа міндетті қосымша болып табылатын осы
Стандартқа (KMG-F-3531.1-13/ ST-3524.1-13) көрсетілген.
5.5. Мердігерді жұмылдыру және жұмысқа жіберу (жұмыстар мен
қызметтер үшін)
5.5.1. Мердігердің жабдығын, техникасын, мүлкін және Қызметкерлерін
жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету учаскесінде жұмылдырудың
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болжамды мерзіміне дейін кем дегенде 10 (он) күн бұрын, Мердігер Шарттың
әкімшісіне, Шарт тәлімгері мен Желілік басшысына:
1) жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету жобасын;
2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын;
3) жұмыстарды ұйымдастыру және қауіпсіз орындау үшін жауапты
тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықты, оның ішінде аса қауіпті жұмыстарды
орындау орындарын дайындау және аса қауіпті жұмыстар өндірісі үшін жауапты
тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтардың көшірмелерін, сондай-ақ
жұмыстарды қауіпсіз орындау, жабдықты, құрылыстарды, техникалық
құрылғыларды жұмыс қалпында ұстау үшін, оларды қауіпсіз пайдалану үшін
жауапты тұлғаларды тағайындау туралы, өндіріс пен тұтыну және ЕҚ, ӨҚ және
ҚОҚ бойынша нормалармен және қағидалармен реттелген басқа да
қалдықтарымен жұмыс істеу бойынша жауаптыларды тағайындау туралы өзге де
бұйрықтарды;
4) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері үшін жауапты тұлғалардың, олардың
өкілеттіктері, міндеттері мен жауапкершілік аялары және байланыс деректері,
оның ішінде, жұмыстарды орындау жобасының өзіндегі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
жағдайы үшін жауапты тұлғаның деректері сипатталған тізімді;
5) инженерлік-техникалық қызметкерлер мен жұмысшылардың біліктілігін
растайтын құжаттарды, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша білімді тексеру хаттамалары
мен куәліктердің көшірмелерін;
6) көлік құралдарына, жабдыққа, техникаға, құралдарға сертификаттар,
рұқсатнамалар, рұқсаттар туралы ақпаратты беруге міндетті.
5.5.2. Мердігерден 5.5.1-тармақта көрсетілген ақпарат алынғаннан кейін,
Желілік басшы Мердігермен бастапқы кеңесті ұйымдастырады, онда:
1) Мердігердің негізгі Қызметкерлері жұмыстарды орындау/қызметтерді
көрсету жобасының міндеттерімен неғұрлым егжей-тегжейлі танысады;
2) алдағы жұмыстардың/ көрсетілетін қызметтердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
бойынша тиімділіктің негізгі көрсеткіштері Мердігерге жеткізіледі;
3) алдағы жұмыстардың/қызметтердің барлық Тәуекелдері/Қауіпті
өндірістік факторлары мен олардың алдын алу шаралары нақтыланады;
4) осы жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету жобасы үшін ЕҚ, ӨҚ
және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын Мердігердің назарына жеткізіледі;
5) Мердігер жабдығының, техникасының, мүлкінің және Қызметкерлерінің
жұмылдыру алдындағы аудитін жүргізу кестесі келісіледі;
6) Мердігер Қызметкерлерінің жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету
барысында шарт пен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ стандарттарының талаптарын бақылауы
мен сақтауы үшін жауапты Мердігердің өкілетті өкілі келісіледі.
5.5.3. Бастапқы кеңес өткізілгеннен кейін, Желілік басшы мен Шарт
тәлімгері, Мердігермен келісілген мерзімде, жұмыстарды орындау/қызметтерді
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көрсету учаскесінде жұмылдыруға арналған Мердігер жабдығының,
техникасының, мүлкі мен Қызметкерлерінің Жұмылдыру алдындағы аудитін
жүргізеді.
5.5.4. Жұмылдыру алдындағы аудитті бағалау нәтижелері бойынша,
Тапсырыс беруші Мердігерді жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету
орнында жұмылдыруды бастау туралы шешім қабылдайды. Мердігердің
жабдықтары, техникасы, мүлкі және Қызметкерлері сәйкес келмеген жағдайда
бұрын анықталған сәйкессіздіктерді жою үшін Мердігердің қайта жұмылдыру
алдындағы аудиті жүргізіледі.
5.5.5. Мердігердің жабдығы, техникасы, мүлкі мен Қызметкерлері
жұмыстарды жасау/қызметтерді көрсету учаскесіне келгеннен кейін, сондай-ақ
жабдықты монтаждау мен теңшеу бойынша қажетті жұмыстар жүргізілгеннен
кейін, Мердігердің жұмысқа дайындығын бастау алдында бағалау жүргізіледі
және Мердігерді осы Стандартқа (KMG-F-3532.1-13/ST-3524.1-13) көрсетілген
нысан бойынша жұмыстарды жүргізуге/қызметтерді көрсетуге жіберу актісіне
қол қойылады. Мердігердің жабдығын, техникасын, мүлкі мен Қызметкерлерін
ауыстыру қажет болған жағдайда, бұрын Жұмылдыру алдындағы аудиттен өткен
Мердігердің жабдығын, техникасын, мүлкі мен Қызметкерлерін ғана ауыстыруға
болады.
5.5.6. Мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға/қызмет көрсетуге
жіберу барлық Заңнамалық талаптар мен ҚМГ компаниялары тобының ішкі
талаптары қамтамасыз етілгенде, ал Қазақстан Республикасының аумағынан тыс
жерде іске асырылатын жобалар үшін – жергілікті заңнама мен ҚМГ
компаниялары тобының ішкі талаптары ескеріліп жүргізіледі.
5.5.7.
Мердігердің
Қызметкерлерін
Объектілерде
жұмыстарды
орындауға/қызметкерлерді көрсетуге жіберу Шарт тәлімгерінде немесе ЕҚ, ӨҚ
және ҚОҚ қызметінің басқа Қызметкерінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ кіріспе нұсқаулар
берілгеннен кейін және Мердігердің Қызметкерлерінде жұмыстарды
жүргізуге/қызметтерді көрсетуге құқық беретін барлық қажетті құжаттардың
болуы тексерілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Кіріспе нұсқаулардың
берілуін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі кіріспе нұсқаулар беруді есепке алу
журналында тіркейді.
5.5.8. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінде кіріспе нұсқаулар беруден Мердігердің
барлық Қызметкерлері, оның ішінде жұмыстардың басшылары өтеді.
5.5.9. Егер Мердігердің Қызметкері қандай да бір болмасын себеппен
Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінде кіріспе нұсқаулар беруден
өтпесе, ол Объектідегі жұмыстарға жіберілмейді.
5.5.10. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі, Тапсырыс берушінің пікірінше, лайықты
түрде жұмыстарды орындамайтын/қызметтерді көрсетпейтін немесе осы
Стандарт пен Шарттың талаптарын орындамайтын немесе лайықты түрде
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жұмыстардың орындалуына/қызметтердің көрсетілуіне зиян келтіретін
Мердігердің кез келген Қызметкерін жұмыстарды орындаудан/қызметтерді
көрсетуден шеттетуді жазбаша түрде талап ете алады. Мердігер осындай
қызметкерді дереу және өз есебінен ауыстыруы тиіс.
5.6. Мердігердің жұмыстарды орындауы
5.6.1. Мердігер Қызметкерлерінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Заңнамалық
талаптарға, қағидаларға, нұсқаулықтарға, регламенттер мен стандарттарға,
Шарттың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тиісті талаптарына қатаң сәйкестікте
жұмыстардың орындалуын/қызметтердің көрсетілуін Мердігер қамтамасыз етуі
тиіс.
5.6.2. Мердігер Мердігердің қызметкерлерімен болған Оқиғалар, сондай-ақ
дәрігерге дейінгі және (немесе) білікті медициналық көмек көрсетілген
жағдайлар, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ алкогольге, есірткі құралдарына,
психотроптық заттарға және оларға ұқсас заттарға қатысты саясаттың бұзылуы
туралы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметін 1 (бір) сағаттан кешіктірмей дереу хабардар
етуге міндетті. Осы талапты сақтау Мердігердің Шарт бойынша өз
міндеттемелерін лайықты түрде орындауының ең маңызды талабы болып
табылады.
5.6.3. Желілік басшы, Шарт тәлімгері немесе ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің
басқа бір жауапты қызметкері ҚМГ компаниялар тобының ұйымына
жұмыстарды
орындау/қызметтерді
көрсету
кезінде
Мердігердің
Қызметкерлерімен және (немесе) Мердігердің жабдығымен болған Оқиғаларды
тергеуге қатысады. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі Заңнамалық талаптарда
белгіленген мерзімдерде Мердігерден Оқиғаларды тергеу туралы актілердің
көшірмелерін, сондай-ақ Мердігердің жүргізілген тергеу қорытындылары
бойынша әзірленген түзету іс-шараларын орындағаны туралы ақпаратты
(есептерді) алады.
5.6.4. Мердігер жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету барысында өз
қызметінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкес келуін тексеруді (аудиттерді)
ұйымдастырады және оқтын-оқтын тексеруді жүргізеді. Бұл ретте, тексерудің 2
(екі) түрі: ішкі және сыртқы тексеруді жүргізу талап етіледі.
5.6.5. Ішкі тексерулер (аудиттер) – Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі
мамандарының күшімен Мердігерлің ұйымның ішінде ұйымдастырылады және
жүргізіледі (Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарында
көзделуі тиіс). Тексеруді жүргізу тәртібін Мердігер дербес белгілеуге құқылы,
тексеру қорытындылары бойынша тиісті актілер жасалып, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
қызметіне жіберіледі.
5.6.6. Мердігердің жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету объектілеріне
сыртқы тексеруді (аудиттерді) ҚМГ компаниялары тобы ұйымының
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қызметкерлері ұйымдастырады және жүргізеді. Мердігердің Объектілерде
жұмыстардың орындалуын/қызметтердің көрсетілуіне сыртқы тексеруді ҚМГ
компаниялары тобы ұйымының өкілдері ұйымдастырады және жүргізеді.
Тексеруді жүргізу кезеңділігі – кем дегенде айына 1 рет. Тексеруге: ЕҚ, ӨҚ
және ҚОҚ қызметінің Қызметкерлері, жұмыстар орындалатын/қызметтер
көрсетілетін учаске үшін жауапты Желілік басшы қатысады. Мердігердің
өкілдері тексеру кезінде тексерушілерге материалдарға және (немесе) тексеру
объектісіне бөгетсіз қол жеткізуді және ілесіп жүрушілер ретінде тексеруді
жүргізу кезінде қатысуды қамтамасыз етуге міндетті. Тексеруді жүргізу
барысында:
1) Шарт талаптарының іске асырылуы;
2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары;
3) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Заңнамалық талаптардың сақталуы;
4) алдыңғы тексеру кезінде берілген ескертулердің жойылуы тексерілуі тиіс.
5.6.7. Мердігер жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету барысында
Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Заңнамалық талаптар мен осы
Стандарттың талаптарын сақтауын талдау бойынша кеңес өткізеді. Кеңестер
жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету процесінде тұрақты түрде, бірақ
айына кем дегенде 1 (бір) рет өткізілуі тиіс. Оларды өткізу жиілігі Мердігердің
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарында белгіленеді. Екі тараптың
тиісті жауапты тұлғаларының кеңеске қатысуы міндетті.
5.6.8. ҚМГ компаниялары тобы ұйымының тарабынан кеңестерге
қатысатын жауапты тұлғалардың тізімін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі дайындайды
және белгіленген тәртіппен ҚМГ компаниялары тобы ұйымының бірінші
басшысы немесе Шартқа қол қойған басқа да уәкілетті басшысы бекітеді.
5.7. Жұмыстар аяқталғаннан кейінгі бағалау
5.7.1. Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету
ақталғаннан кейін, жұмыстар жүргізілген/қызметтер көрсетілген учаскенің
Желілік басшысы Шарт тәлімгерімен бірлесіп, Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
бойынша қызметінің нәтижелері бойынша осы Стандартқа (KMG-F-3533.1-13/
ST-3524.1-13) көрсетілген нысан бойынша толтыру парағын толтырады.
5.7.2. Шарт тәлімгері Мердігерді бағалау нәтижелерін ҚМГ компаниялары
тобының ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша сыни ТЖҚ бойынша Мердігерлердің
деректер базасына енгізеді және одан арғы ынтымақтастық үшін осы Мердігерге
«сәйкес келеді» және «сәйкес келмейді» мәртебесін береді.
5.7.3. ҚМГ компаниялары тобының ұйымы жүргізген бағалауға қарай,
кейінгі ТЖҚ сатып алуға тарту кезінде және одан арғы ынтымақтастық үшін
Мердігерлік ұйымды бақылаудың тиісті шаралары қабылданады. Егер Мердігер
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметінің қорытындылары бойынша
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Мердігердің қызметін бағалау парағы бойынша 50%-тен кем сәйкестік (қызыл
аймақ) алса, осындай Мердігерге «сәйкес келмейді» деген мәртебе беріледі.
5.7.4. Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы жұмысының тиімділігі
Шарттың шеңберінде жұмыстарды/қызметтер көрсетуді жалғастыру туралы
шешім қабылдау, Шартты ұзарту немесе оны бұзу кезінде ескеріледі.
Орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің Шартта белгіленген ЕҚ,
ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі талаптарға бірнеше рет сәйкес келмеуі болашақта
көрсетілген Мердігермен қандай да бір болмасын Шарттар жасасудан бас тарту
үшін негіз болып табылады.
5.7.5. ҚМГ компаниялары тобының ТЖҚ
бойынша Мердігерлердің
деректер базасын ЕҚОҚ блогы тұрақты негізде (жыл сайын) жаңартады және
«сәйкес келмейді» деген мәртебесі бар Мердігерлер туралы мәліметтер, Қордың
Стандартында көзделген есептіліктің шеңберінде Қордың Біліктілік органына
жіберіледі. Қордың Біліктілік органы, өз өкілеттіктерінің және Қор Стандарты
ережелерінің шеңберінде, осындай Мердігерлерді Әлеуетті білікті өнім
берушілердің тізілімінен алып тастайды. Қордың біліктілік органы өз
өкілеттіктері мен Қор стандартының ережелері шеңберінде білікті әлеуетті өнім
берушілер тізіліміне кіретін Мердігерлердің біліктілік талаптарына сәйкестігі
немесе сәйкес келмеуі туралы шешім қабылдайды.
6. НӘТИЖЕЛІЛІК КРИТЕРИЙЛЕРІ
Төмендегілер нәтижелілік критерийлері болып табылады:
6.1. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша сыни ТЖҚ шарттарын Заңнамалық
талаптар мен осы Стандарттың талаптарына сәйкес орындау.
6.2. Мердігерлік ұйымдардың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы тиімділігінің
негізгі көрсеткіштерін жақсарту.
6.3. Қосалқы ұйымдардың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы тиімділігінің
негізгі көрсеткіштері бойынша деректер базасын қалыптастыру.
7. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР
Осы Стандартта келесі құжаттар қолданылған:
1.

1-нұсқа

ҚМГ компанияларының тобындағы еңбекті қорғау,
өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны
қорғау саласындағы менеджмент жүйесі жөніндегі
басшылық

8. ЖАЗБАЛАР НЫСАНДАРЫ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобында
еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған
ортаны қорғау саласындағы мердігерлік ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі корпоративтік стандарт
Құжаттың түрі: ИБЖ
корпоративтік
стандарты

№: KMG-ST-3524.1-13

17-беттің 17-беті

KMG-F-3535.1-13/ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік
ST-3524.1-13
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі жалпы
модель
2. KMG-F-3534.1-13/ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы сыни ТЖҚ үлгі
ST-3524.1-13
тізбесі
3. KMG-F-3525.1-13/ Мердігерлік ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
ST-3524.1-13
саласындағы
білікті
критерийлерді
бағалау
жөніндегі үлгілік мәселелер нысаны
4. KMG-F-3527.1-13/ Техникалық ерекшелік бөліміне арналған ЕҚ, ӨҚ
ST-3524.1-13
және ҚОҚ саласындағы шаралар бойынша талаптар
5. KMG-F-3528.1-13/ Шарттағы «Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
ST-3524.1-13
саласындағы міндеттемелері» туралы бөлім
6. KMG-F-3529.1-13/ Шартқа ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісім
ST-3524.1-13
7. KMG-F-3530.1-13/ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары
ST-3524.1-13
8. KMG-F-3531.1-13/ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы бұзушылықтар үшін
ST-3524.1-13
айыппұл санкцияларының үлгі тізбесі
9. KMG-F-3532.1-13/ Мердігерлік ұйымды Объектінің аумағында
ST-3524.1-13
жұмыстарды жүргізуге/қызметтерді көрсетуге
жіберу актісінің нысаны
10. KMG-F-3533.1-13/ Мердігерлік ұйымның
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
ST-3524.1-13
саласындағы қызметін бағалау парағының нысаны
1.

