
Компания өз қызметкерлеріне әлеуметтік қорғаныстың жоғары дәрежесін қамтама-
сыз етеді. Ұжымдық шарт кепілдемелер мен жеңілдіктерді, өтемақы мен материалдық 
көмектің берілуін көздейді. Әр қызметкердің маңызды проблемаларын шешуге көп 
көңіл бөлінеді: еңбек демалысына қосымша сауығу мақсатындағы қосымша төлемдер, 
жүктілікке және босануға байланысты төлемдер, бала бір жарым жасқа жеткенге дейін 
оның күтіміне байланысты демалыста болған қызметкерлерге ай сайынғы төлемдер, 
қызметкердің қайтыс болуына байланысты оны жерлеуді ұйымдастыруға бөлінетін бір 
реттік төлем, өндірістегі жазатайым оқиға салдарынан қайтыс болған қызметкердің 
отбасына бір реттік төлем, қызметкерлердің балаларының демалысын төлеу, қызмет-
керлерді шипажайлық-курорттық емдеу ақысы, еңбекке уақытша жарамсыздық бойын-
ша жәрдемақылар, қызметкерлердің мәдени-көпшілік және спорттық шараларды 
ұйымдас тыру, қызметкерлерді тамақтандыру қызметін ұйымдастыру және басқасы.

Компания сонымен бірге ауырған жағдайда ерікті медициналық сақтандыру бойынша 
әлеуметтік кепілдемелер береді. Емдеуге жұмсалатын шығындар сақтандыру бағдар-
ламасында белгіленген лимиттен асатын жағдайда емдеуге және медициналық опе-
рациялардың ақысын төлеу үшін қызметкерлерге ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес 
материалдық көмек қарастырылған.

2017  жылы ұжымдық шарт талаптарын орындау бойынша әлеуметтік төлемдер 
420 млн теңге құрады. Соның ішінде 1 530 адам жалпы сомасы 264 млн теңгеге ши-
пажайлық-курорттық емдеуден өтті, қызметкерлердің 1 136 баласына 224 млн теңге 
бөлінді. 2017  жылы зейнеткерлерге материалдық көмек төлеу үшін 336 млн теңге 
бөлінді, соның ішінде Қазақстанның шипажайларында сауығып-демалу үшін Компа-
нияның зейнеткерлері мен ардагерлеріне 117 млн теңге бөлінді.

Әлеуметтік саясат
2017  жылы ЕМГ 95-жылдық мерейтойын атап өтті. 1922  жылы «Ембімұнай» тресті 
құрылған сәттен бастап Компания еліміздің және Атырау облысының әлеуметтік-эко-
номикалық дамуына елеулі үлесін тигізіп жатыр.
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«Ембімұнайгаз» АҚ 2012 жылы акционерлік қоғамға ауысқан сәттен бастап 2017 жылғы 
31  желтоқсанға дейін жер қойнауын пайдалану жөніндегі келісімшарттар бойынша 
міндеттемелерінің аясында Атырау облысының инфрақұрылымын дамытуға 2,3 млрд 
теңге көлемінде қаражат бөлді, республикалық және жергілікті бюджетке салық ретінде 
695,6 млрд теңге төледі және демеушілік пен қайырымдылыққа 2,3 млрд теңге бөлді.

Компанияның ақшалай қаражаты есебінен Атырау облысының аудандарында бала-
бақшалар, бюджет саласындағы қызметкерлерге арналған тұрғын үйлер, ДШСК-лар, 
мәдениет үйлері және әлеуметтік мақсатта қызмет ететін басқа да нысандар салынып 
жатыр. 2017 жылы «Ембімұнайгаз» АҚ аймақтық инфрақұрылымды дамытуға 840 млн 
теңге бөлді.

2016–2017 жж. бөлінген қаражатқа мынадай әлеуметтік нысандардың құрылысы аяқта-
лып, қолданысқа енгізілді: Қызылқоға ауданының Сағыз және Тасшағыл ауылдарын-
дағы 100 орындық балабақша, бес екі пәтерлі үй, Мақат ауданындағы 300 орындық О. 
Сарғұнанов атындағы орта мектеп, Исатай ауданының Тұщықұдық және Жанбай ауыл-
дарындағы «Құлыншақ» балабақшасына жалғастыра салынған ғимарат және 200 орын-
дық мәдениет үйі. Мынадай әлеуметтік нысандардың құрылысы жалғасуда: Қызылқоға 
ауданының ауылдарындағы 424 орындық орта мектеп, 290 орындық балабақша, фельд-
шер-акушерлік пункт және бюджеттік сала қызметкерлеріне арналған 10 үй, Исатай ау-
данының Аққыстау ауылындағы 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.

«Ембімұнайгаз» АҚ жыл сайын спорттық және қоғамдық ұйымдарға демеушілік 
көмек, қатты ауру нәтижесінде шұғыл операцияға және оңалтуға мұқтаж балаларға 
қайырымдылық көмек, халықтың әлеуметтік осал топтарына жәрдем береді. Жалпы 
2017 жылы Компания 319 млн теңгеден аса сомаға демеушілік және қайырымдылық 
көмек көрсетті.

Ембі мұнайшылары халықтың әлеуметтік осал топтарына әркез көңіл бөлетін, және 
Компанияның мерейтойына орай өткізілетін шаралар легі дәл балаларға арналған 
акциядан басталды: Атырау облыстық балалар ауруханасының ғимаратында ЕМГ 
АҚ басшылығынан медициналық мекеме ұжымына медициналық жабдықты табы-
стау рәсімі өтті. Компания мүмкіндігі шектеулі 350 баланың басын біріктірген «Жан 
жылуы» қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. «Атырау» ДШСК-да алғаш рет «Ем-
бімұнайгаз» акционерлік қоғамының 95-жылдық мерейтойына орай «Алтын ұя» от-
басылық-спорт мерекесі өтті. Қайырымдылық мақсатында шырша мейрамын өткізу 
Компанияда дәстүрге айналды. Соңғы үш жылдың ішінде ЕМГ АҚ мейрам күні емдік 
және мамандырылған мекемелерде жатқан балаларға театрландырылған шырша 
мейрамдарын өткізеді. Қайырымдылық шыршалар балаларға арналған 8 медицина-
лық және мамандырылған мекемеде өтті.

2017 жылы «Ембімұнайгаз» АҚ-да ҚР еңбек сіңірген мұнайшысы, ҚР Мемлекеттік сый-
лық лауреаты Б. Сағынғалиевтің 90-жылдық мерейтойына орайластырылған салта-
натты шаралар өтті. Осыдан бұрын Б.С. Сағынғалиев тұрған үйде мемориалдық тақта-
ның салтанатты ашылу рәсімі өтті.
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Жалпы 2017 жылы Компания  

319 млн теңгеден  
аса сомаға демеушілік және қайырымдылық 
көмек көрсетті.


