
Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт 
қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы саясат
«Ембімұнайгаз» АҚ ұлттық мұнай-газ компаниясы бола отырып, өндірістік қызметінің 
барлық кезеңдерінде қауіпсіз жұмыс ортасын қалыптастыру және сақтау үшін қызметкер-
лері мен қоғамның алдындағы жауапкершілігін толық көлемде түсінеді және адамдар-
дың өмірі мен денсаулығын сақтау мәселесін өзінің қызметінің негізгі басым бағытына 
жатқызады.

ЕМГ АҚ көмірутектерді барлаудан өндіргенге дейін, оларды тасымалдап, қайта өңдеуден 
арнайы мамандырылған сервистік қызметтерді көрсеткенге дейін толық өндірістік айна-
лымды жүзеге асыра отырып, өндірістік қауіпсіздіктің аса жоғары стандарттарына сәйкес 
келуге тырысады, және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі мен қоршаған орта-
ны қорғауды басқару жүйесін өндірісті басқарудың түйінді элементі ретінде үздіксіз жетіл-
діріп тұруды көздейді.

Негізгі мақсаттары:
 ► қызметкерлері мен қоршаған адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау;
 ► активтердің бүтіндігі мен жабдықтың сенімділігін қамтамасыз ету;
 ► қоршаған ортаға жағымсыз әсер деңгейін төмендету.

Негізгі қағидаттары:
 ► ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы ҚР заңнамасының, халықаралық және ұлттық стан-

дартардың, «ЕМГ» АҚ-ның ішкі құжаттарының талаптарын сақтау;
 ► халықаралық озық деңгейдегі үздік жетістіктердің негізінде ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ басқа-

ру жүйесін үздіксіз дамыту және жетілдіру;
 ► ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ саласында өндірістік жарақаттанушылық, кәсіби ауру, апаттылық 

және қоршаған ортаға жағымсыз әсер көрсеткіштерін тоқтаусыз төмендетуге бағыт-
талған мақсаттар қою;

 ► Қызметкерлердің ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ саласында корпоративтік мәдениетін жоғары 
деңгейде қалыптастыру;

 ► ЕМГ АҚ-ның әр қызметкерінің ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын орындау үшін жеке 
жауапкершілігі;

 ► ЕМГ АҚ-ның барлық деңгейдегі басқарушыларының ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы 
бағдарламаны жүзеге асыруда көшбасшылығы және айнымастығы;

 ► ЕМГ АҚ қызметкерлерін ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ бойынша шараларды жүзеге асыруға бел-
сенді қатыстыру;

 ► өндірістік қызметті жүзеге асырудың әр кезеңінде ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ саласында тәуе-
келдерді анықтау және басқару;

 ► барлық жазатайым оқиғалар мен кәсіби сырқаттар, апаттар мен оқиғалар жөнінде де-
реу құлақтандыру, ҚР заңнамасына және корпоративтік құжаттарға сәйкес дереу және 
объективті тексеру және есепке алу, алдын алу бойынша тиімді шаралар әзірлеу мақ-
сатында себептерді объективті анықтау;

 ► қызметкерлердің немесе қоршаған адамдардың өмірі мен денсаулығына негізгі түрде 
қауіп төндіретін жағдай орын алғанда қызметкерлерге жұмыс атқарудан бас тартудың 
заңды құқығы жөнінде кепілдемелер беру;

 ► қызметкерлерді ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері бойынша үздіксіз оқыту және біліктілі-
гін арттыру;

 ► қызметкерлердің және өндірістік нысандардың апат және жазатайым оқиғалар кезін-
де әрекет етуге әрдайым әзір болуын қамтамасыз ету;

 ► ластаушы заттар мен жылыжай газдардың эмиссиясын төмендетуге және энергетика-
лық тиімділікті арттыруға бағытталған қауіпсіз, әрі ресурс үнемдейтін технологиялар-
ды енгізу;
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 ► ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ бойынша корпоративтік талаптардың орындалуы үшін мердігер 
ұйымдардың жауапкершілігі;

 ► акционерлер, әріптестер, қызметкерлер, мемлекеттік органдар, қоғам және басқа 
мүдделі тараптардың алдында «ЕМГ» АҚ қызметінің ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ-ға қатысты 
тұстары жөнінде ақпараттың ашықтығы мен ақиқаттығын, оның мазмұндылығы мен 
жеделдігін қамтамасыз ету;

 ► ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ саясатын ұстанудағы ілгерісті анықтау және саясатты ұстану мақ-
сатында ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ-ны басқару жүйесінің нәтижелілігін жүйелі түрде бағалау 
және талдау.

ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясаттың әрекеті Компанияның барлық қызметкер-
леріне, сондай-ақ ЕМГ АҚ-ның нысандарында, соның ішінде жасасқан шарттарда көр-
сетілген талаптармен көлік тасымалы бойынша қызмет көрсететін мердігер ұйымдардың 
қызметкерлеріне таралады. ЕМГ АҚ басшылығы ЕҚ, Ө, ӨҚ және ҚОҚ-ны басқарудың қа-
жетті ресурстарымен және шарттарымен қамтамасыз етілу үшін жауапкершілікті міндеті-
не алады.

Өндірістік қауіпсіздік Компания басшылығы үшін басым бағыттардың бірі болып табыла-
ды. Соңғы жылдары ең алдымен қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту саласын-
да қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған ауқымды жұмыс 
атқарылды. шаруашылық-тұрмыстық кешендер, асханалар, әкімшілік-тұрмыстық кешен-
дер, топтық қондырғыларға арналған операторлық ғимараттардың және т.б. құрылысы. 
Компания басшылығы сатып алынатын арнаулы жұмыс киімінің, арнаулы аяқкиімнің 
және жеке қорғаныс құралдарының сапасына көп көңіл бөледі.

Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің өндірістік қызметі жоғары қауіптілікпен бай-
ланысты, және ЕМГ АҚ қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіпті оқиғалардың 
орын алу қаупін азайту бойынша белсенді жұмыс жүргізеді. 2017  жылы Компанияның 
төрт қызметкері зардап алған үш жазатайым оқиға болды. Бірі – өліммен аяқталды. Әр 
жазатайым оқиғадан соң Компанияда комиссия құрылып, болған оқиғаның мән-жайын 
анықтайды, себептерін біледі және мұндай оқиғаларды жою және болашақта болдырмау 
шараларын әзірлейді.

2017 жылы өндірістік бағдарлама аясында еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларына 852 000 мың теңге 
бөлінді. Шаралар жоспары 100 %-ға орындалды.

Өткен жылы ҚМҚББ (Қауіпсіздікті мінез-құлық бойынша бақылау) 
бағдарламасы енгізілді. Жұмыс жүргізу қауіпсіздігін жақсартуға ар-
налған 4 284 жоспар-карта әзірленді.

Жұмысты қауіпсіз жүргізу бойынша 17 бейнеролик әзірленді, ен-
гізілді және компанияның өндірістік-құрылымдық бөлімшелерінде 
көрсетіледі.

2017 жылғы жоспарға сәйкес еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қа-
уіпсіздігі бойынша оқудан және біліктілігін арттыру шарасынан 8 147 
адам өтті.

2017 «Ембімұнайгаз» АҚ үшін 131 ішкі құжат әзірленді және 
өзектендірілді.
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