
ПРОГРАММА
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

10:00-
10:05

10:05-
10:25

Вступительная речь, знакомство с участниками 
вебинара

О пенсионных системах, демографических трендах, 
необходимости накопительного компонента и 
деятельности ЕНПФ (Презентация о международных 
пенсионных системах, демографии и пенсионной 
системе РК, видах пенсионных взносов, деятельности 
Фонда: основных целях, задачах, услугах и планах)

Егеубаева С.- Заместитель 
Председателя Правления

Фазылова К.–  
заместитель директора 
департамента 
стратегического развития

10:25-
10:50

Изменения в накопительной пенсионной системе в 
части использования единовременных пенсионных 
выплат (ЕПВ) и перевода пенсионных накоплений в 
доверительное управление (УИП)

Кимолаева Г. –
заместитель директора 
департамента организации 
выплат и информирования

10:50-
11:15

Изменения в накопительной пенсионной системе в 
части добровольных пенсионных взносов (ДПВ)

Амренов Н. - директор 
филиала в г. Алматы

10:50-
11:15

Изменения в НПС в части международного 
сотрудничества (ЕАЭС)

Кимолаева Г. –
заместитель директора 
департамента организации 
выплат и информирования

11:25-
11:50

Управление пенсионными активами НБ РК
(Презентация о том, как и куда инвестируются 
пенсионные активы?)

Нургазин Н.- 
заместитель директора 
департамента монетарных 
операций НБ РК

11:50-
12:05

Управляющие инвестиционным портфелем 
(Презентация о том, как и куда инвестируются 
пенсионные активы?)

Жауыншиев С. – главный 
специалист отдела 
финансовых рисков 
Департамента риск-
менеджмента

12:05-
12:25

Цифровой ЕНПФ
(Презентация об электронных сервисах Фонда)

Галай С.- главный 
специалист Управления 
анализа и оценки 
Департамента 
регионального развития

12:25-
12:40

Информационная работа ЕНПФ. Где найти 
материал для написания интересной статьи о НПС?

Акмаева М.- начальник 
управления коммуникаций 
со СМИ



10:00-
10:05

10:05-
10:25

Алғысөз, вебинарға қатысушылармен танысу  

Зейнетақы жүйелері, демографиялық трендтер, 
жинақтаушы құрамдауыштың және БЖЗҚ қызметінің 
қажеттілігі туралы (Халықаралық зейнетақы жүйелері, 
демография және ҚР зейнетақы жүйесі, зейнетақы 
жарналарының түрлері, Қор қызметі: негізгі мақсаттар, 
міндеттер, қызметтер мен жоспарлар туралы тұсаукесер)

М.Шәріпов - Басқарушы 
директор, Нұр-Сұлтан қ. 
филиал директоры  
А.Сапин  - Актуарлық 
есептеулер бөлімінің 
бастығы

10:25-
10:50

Жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі (ЖЗЖ)  
біржолғы зейнетақы төлемдерін (БЗТ) пайдалану 
және зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға 
(ИПБ) аудару бойынша өзгерістер

О.Есжанов -Бақылау 
және құжаттарды өңдеу 
басқармасының бас 
маманы 

10:50-
11:15

ЖЗЖ-дағы ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) 
бойынша өзгерістер

Қ.Кенбаев  - Түркістан қ. 
филиал директоры 

10:50-
11:15

ЖЗЖ-дағы халықаралық ынтымақтастыққа 
қатысты өзгерістер (ЕАЭО)

Г.Ағайдарова - Төлемдер-
ді ұйымдастыру және
хабарландыру департа-
ментінің бас маманы  

11:25-
11:50

ҚР Ұлттық банкінің зейнетақы активтерін басқаруы 
(Зейнетақы активтері қалай және қайда 
инвестицияланатыны туралы тұсаукесер)

Н.Нұрғазин - ҚРҰБ 
монетарлық операциялар 
департаменті 
директорының орынбасары  

11:50-
12:05

Инвестициялық портфельді басқарушылар
(Зейнетақы активтері қалай және қайда 
инвестицияланатыны туралы тұсаукесер)

С.Жауыншиев - Тәуекел 
менеджмент департаменті 
қаржылық тәуекелдер 
бөлімінің бас маманы   

12:05-
12:25

Цифрлық БЖЗҚ
(Қордың электрондық қызметтері туралы тұсаукесер)

М.Мұсабекова -
Өңірлік желіні дамыту 
департаментінің 
директоры

12:25-
12:40

БЖЗҚ-ның ақпараттық жұмысы. ЖЗЖ туралы 
қызықты мақала жазу үшін материалды қайдан 
табуға болады?

Қ.Забих - Жұртшылықпен 
байланыс департаментінің 
директоры  

ОНЛАЙН-МЕКТЕП 
БАҒДАРЛАМАСЫ


