
      

 
Интегрированная Политика в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания»  

 
 

АО «ОЭСК» является крупнейшей распределительной компанией Республики Казахстан. Предприятие эксплуатирует электрические сети регионального 
значения 110-0,4 кВ и осуществляет передачу электрической энергии по всей территории Восточно-Казахстанской области. 

Приоритетные цели АО «ОЭСК» - обеспечение надежного функционирования электроэнергетической системы области, обеспечение качества 
электрической энергии в соответствии с требованиями нормативов, повышение удовлетворённости наших Потребителей при высокой надежности 
производства, сохранение благоприятной окружающей среды и устранение рисков для жизни и здоровья работников и других заинтересованных сторон. 

Руководство АО «ОЭСК» считает, что одним из основных путей в достижении поставленных целей являются: 

 постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента; 

 соблюдение законодательных и нормативных требований, которые распространяются на деятельность Предприятия; 

 вовлеченность персонала в вопросы качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, постоянное обучение, повышение 
компетентности и общей культуры каждого работника, создание привлекательных корпоративных социальных гарантий для персонала. 

Задачи и обязательства руководства в области качества: 
1. Организовать и поддерживать непрерывное управление деятельностью и соответствующими ресурсами как процессами. 
2. Быть надежным поставщиком электрической энергии, соблюдать договорные обязательства с целью построения и сохранения долгосрочных 

отношений с Потребителями. 
3. Планомерное развитие деятельности по управлению рисками, с целью    выявления потенциальных событий, которые могут повлиять на 

деятельность Предприятия и управления этими событиями. 
Задачи и обязательства руководства в области экологии: 

4. Построение управленческих и инвестиционных решений с учетом экологических приоритетов. 
5. Открытость и доступность экологической информации для всех заинтересованных сторон, обязательное доведение экологических требований 

Предприятия до подрядчиков. 
6. Создание условий для поступательного снижения негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду. 
7. Минимизация рисков негативного воздействия на окружающую среду на всех стадиях инвестиционных проектов. 

Задачи и обязательства руководства в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда: 
8. Приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности.  
9. Обеспечение безопасных условий труда с целью предупреждения травм и ухудшение здоровья персонала. 
10. Персональная ответственность руководителей и исполнителей по вопросам и безопасности и охраны труда. 
11. Выявление, оценка и регулирование производственных рисков, аттестация рабочих мест, с разработкой и реализацией программ, направленных 

на предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
12. Формирование у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, развитие навыков предвидеть и 

предупреждать возникновение инцидентов на производстве. 
13. Проведение консультаций с работниками, а также участие их представителей в деятельности по улучшению системы менеджмента в области 

охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. 
14. Открытость значимой информации в области безопасности и охраны труда для всех заинтересованных сторон. 
15. Ознакомление представителей подрядных организаций с нормами и требованиями в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 

и требование их неукоснительного соблюдения. 
Высшее руководство Предприятия берет на себя ответственность за результативность функционирования Систем менеджмента и обязательство по 

обеспечению указанной Политики всеми необходимыми ресурсами, а каждый работник несет личную ответственность за ее реализацию в пределах своей 
компетенции. 

 
Председатель Правления АО «ОЭСК» 
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«Біріккен ЭнергоСервистік Компаниясы» АҚ сапа, экология, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету саласындағы Біріктірілген Саясаты  

 

«Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»  
 
 

«БЭСК» АҚ Қазақстан Республикасындағы ірі таратушы компания болып табылады. Кәсіпорын 110-0,4 кВ аймақтық маңызды электр желілерін 
пайдаланады және бүкіл Шығыс Қазақстан облысының аумағына электр энергиясын жеткізуді іске асырады.  

«БЭСК» АҚ басты мақсаттары – облыстың электрэнергетикалық жүйесінің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, электр энергиясының сапасын 
норматив талаптарына сәйкес қамтамасыз ету, өндірістік жоғарғы сенімділігі кезінде Тұтынушыларымыздың қанағаттанушылығын арттыру, 
қызметкерлер мен басқа да мүдделі тұлғалардың өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау және қауіп-қатерді жою.  

«БЭСК» АҚ басшылығы алға қойылған мақсаттарға қол жеткізудің негізгі жолдары: 
– Менеджменттің біріктірілген жүйесін ұдайы жақсарту; 
– Кәсіпорынның қызметіне таратылатын заңнамалық және нормативтік талаптарды сақтау; 
– Қызметкерлердің сапа, экология, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін еліктіру, тұрақты оқыту, әрбір 

қызметкердің құзыреттілігін және жалпы мәдениетін арттыру, қызметкерлерге арналған корпоративтік әлеуметтік кепілдік жасау деп санайды. 
Басшылықтың сапа саласындағы мақсаттары мен міндеттері: 

1. Процесстер сияқты, тиісті ресурстар мен үздіксіз басқаруды ұйымдастыру және қолдау. 
2. Электр энергиясын сенімді жеткізуші болу, Тұтынушылармен ұзақ мерзімді қарым-қатынастарды құру және сақтау мақсатында шарттық 

міндеттемелерді сақтау. 
3. Кәсіпорынның қызметіне әсер етуі мүмкін әлеуетті оқиғаларды анықтау және осы оқиғаларды басқару мақсатында тәуекелді басқару 

бойынша қызметтің жоспарлы дамуы. 
Басшылықтың экология саласындағы мақсаттары мен міндеттері: 

4. Экологиялық басымдылықтар есебімен басқарушылық және инвестициялық шешімдерді құру. 
5. Барлық мүдделі тұлғаларға арналған экологиялық ақпараттың ашықтығы және қол жетімділігі, Кәсіпорынның экологиялық талаптарын 

мердігерлерге міндетті түрде жеткізу. 
6. Өндірістік процесстердің қоршаған ортаға келеңсіз әсерін қарышты төмендетуге арналған жағдайларды жасау.  
7. Инвестициялық жобалардың барлық сатысында қоршаған ортаға келеңсіз әсерінің қауіп-қатерін азайту. 

Басшылықтың денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мақсаттары мен міндеттері: 
8. Өндірістік қызмет қорытындыларына қатынасы бойынша қызметкердің өмірі мен денсаулық басымдылығы. 
9. Қызметкерлердің зақымдануын және денсаулығының нашарлауын алдын алу мақсатында қауіпсіз еңбек жағдайларымен қамтамасыз ету. 
10. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша басшылар мен орындаушылардың жеке жауапкершілігі. 
11. Өндірістік қауіп қатерді анықтау, бағалау және реттеу, жазатайым оқиғалар мен кәсіптік сырқаттардың алдын алуға бағытталған 

бағдарламалар әзірлеу және жүзеге асырумен жұмыс орындарын аттестаттау. 
12. Қызметкерлердің өндірістегі қауіпсіз жұмыс жасауының тұрақты уәжді механизімін жасау, өндірісте оқиғаларды болжау және туындауын 

алдын алу дағдыларын дамыту. 
13. Қызметкерлермен консультациялар өткізу, сондай-ақ олардың өкілдерінің денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

саласындағы менеджмент жүйесін жақсарту жөніндегі қызметке қатысу. 
14. Барлық мүдделі тұлғаларға арналған еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы ақпараттың ашықтығы. 
15. Мердігерлік ұйымдардың өкілдерін денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормалар және талаптармен 

таныстыру және олардың мүлтіксіз сақталуын талап ету. 
Кәсіпорынның жоғарғы басшылығы Менеджмент жүйесінің жұмыс істеу нәтижелілігіне жауапкершілікті және аталған Саясатты барлық қажетті 

ресурстармен қамтамасыз ету бойынша міндетті өзіне қабылдайды, ал әрбір қызметкер өз құзыреттілігі шегінде  оны жүзеге асыруға жеке 
жауапкершілікті қабылдайды.  

   

«БЭСК» АҚ Басқарма Төрағасы 

 

 
Е. Маканов 

 
11.03.2021ж. 

                                                                                           


