
Экологиялық мәселелер
• Экологиялық саясат
• Зиянды шығарындыларды басқару 

саясаты
• ҚМГ-ның 2022-2031 жылдарға 

арналған төменкөміртекті дамыту 
бағдарламасы

• Су ресурстарын басқару жөніндегі 
корпоративтік стандарт

• Белгіленген қызметтің қоршаған 
ортаға тигізетін әсеріне бағалауды 
жүргізу жөніндегі корпоративтік 
стандарт

• Денсаулықты, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік және қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы менеджмент 
жүйесі жөніндегі нұсқаулық

• ҚМГ дағдарыстық жағдайларды 
басқару регламенті

• Сапа жөніндегі нұсқаулық

ҚМГ компаниялар тобындағы тұрақты даму мәселелерін 
регламенттейтін негізгі құжаттар тізбесі

Әлеуметтік мәселелер
• 2018-2028 жылдарға арналған кадр 

саясаты
• Ішкі коммуникациялардың 

бірыңғай жүйесінің үлгі регламенті
• Әлеуметтік қолдаудың үлгілік 

қағидалары 
• ЕТҰ-ның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 

объектілерінде жұмысын жүргізетін 
мердігерлік ұйымдармен өзара 
іс-қимылы кезіндегі қызмет жөнін-
дегі үлгілік регламент

• Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау саласындағы 
«Алтын қағидалар» кодексі

• Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік саласындағы саясат

• Жерүсті көлік құралдарын қауіпсіз 
пайдалану саласындағы саясат 

• Денсаулық сақтау және еңбек гиги-
енасы бойынша корпоративтік 
стандарт

• Өндірістік процестердің 
қауіпсіздігін басқару бойынша 
корпоративтік стандарт

• Еңбекті, өнеркәсіптік қауіпсіздік 
және қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы құзыреттерді қамта-
масыз ету жөніндегі корпоративтік 
стандарт

• Еңбекті, өнеркәсіптік қауіпсіздік 
және қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мердігерлік 
ұйымдармен өзара іс-қимыл жөнін-
дегі корпоративтік стандарт

• Арнайы киіммен, арнайы аяқ 
киіммен, жеке қорғау құралда-
рымен қамтамасыз ету жөніндегі 
корпоративтік стандарт

• Еңбекті қорғауды басқарудың 
бірыңғай жүйесі

•  «Қорғау» картасын қолдану 
регламенті

• Компаниялар тобында жерүсті 
көлік құралдарын қауіпсіз пайда-
лану регламенті

Басқару мәселелері
• Корпоративтік басқару кодексі
• Корпоративтік әлеуметтік жауап-

кершілік кодексі
• Тұрақты даму саласындағы 

тұжырымдама
• Тұрақты даму саласындағы басқару 

жүйесінің нұсқаулығы
• Орнықты даму туралы есепті 

дайындау қағидалары
• Іскерлік этика кодексі
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

стандарттар
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл саласындағы саясат
• Ақпараттық қауіпсіздік саясаты
• Құпия ақпарат саясаты
• Қызметкерлер мен лауазымды 

тұлғалардың мүдделер қақтығысын 
реттеу саясаты

• Ішкі бақылау жүйесінің саясаты
• Тәуекелдерді басқарудың корпора-

тивтік жүйесі жөніндегі саясат
• ҚМГ-де сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы мониторингті және 
сыбайлас жемқорлық тәуекел-
деріне ішкі талдауды жүргізу 
қағидалары

• ҚМГ физикалық қауіпсіздігі мен 
терроризмге қарсы қорғаудың 
корпоративтік регламенті

• Ішкі бақылау жүйесінің регламенті
• ҚМГ экономикалық қауіпсіздік 

регламенті
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