
 Управление рисками в АО «Казахстанский центр модернизации и 

развития жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 Управление рисками в АО «Казахстанский центр модернизации и 

развития жилищно-коммунального хозяйства» является непрерывным 

процессом принятия и выполнения управленческих решений, состоящим из 

идентификации, оценки, реагирования на риски, контроля эффективности и 

планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, 

встроенным в общий процесс управления Обществом. Управление рисками 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

в области управления рисками, Кодекса корпоративного управления, 

Политики по управлению рисками, нормативных правовых актов по борьбе с 

коррупцией. 

 В процессах управления рисками задействованы все работники 

Общества, от рядового сотрудника до Председателя Совета директоров. 

Действует группа риск-координаторов – сотрудников структурных 

подразделений Общества, непосредственно реализующих процессы 

внедрения мероприятий по управлению рисками, а также осуществляющих 

ежедневный мониторинг и контроль ситуации. Координация группы 

осуществляется риск-менеджером, ответственным за управление рисками в 

Обществе. 

 Утверждены в установленном порядке Реестр рисков, План 

мероприятий по управлению рисками и Карта рисков. Налажена 

ежеквартальная отчетность по управлению рисками и контроль со стороны 

Совета директоров Общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен 

дамытудың қазақстандық орталығы» АҚ-да тәуекелдерді басқару 

 

 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың 

қазақстандық орталығы» АҚ-да тәуекелдерді басқару Қоғамның жалпы 

басқару процесіне енгізілген тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, оларға ден 

қою, тәуекелдерді басқару және мониторингілеу бойынша қызметтің 

тиімділігін бақылау мен жоспарлаудан тұратын басқарушылық шешімдерді 

қабылдау мен орындаудың үздіксіз процесі болып табылады. Тәуекелдерді 

басқару тәуекелдерді басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, 

Корпоративтік басқару кодексінің, Тәуекелдерді басқару саясатының, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша нормативтік құқықтық 

актілердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 

 Тәуекелдерді басқару процестеріне Қоғамның қатардағы қызметкерінен 

бастап Директорлар кеңесінің төрағасына дейінгі барлық қызметкерлері 

жұмылдырылған. Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шараларды енгізу 

процестерін тікелей іске асыратын, сондай-ақ жағдайды күнделікті 

мониторингілеу мен бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметкерлерінен құралған тәуекел-үйлестірушілер тобы 

жұмыс істейді. Топтың жұмысын үйлестіруді Қоғамдағы тәуекелдерді 

басқаруға жауапты тәуекел-менеджері жүзеге асырады. 

  Белгіленген тәртіппен Тәуекелдер тізілімі, тәуекелдерді басқару 

бойынша іс-шаралар жоспары және Тәуекелдер картасы бекітілді. 

Тәуекелдерді басқару бойынша тоқсан сайынғы есеп беру және Қоғамның 

Директорлар кеңесі тарапынан бақылау жұмысы жолға қойылды. 

 


