
№ 
п/п Мақсаты Орындау мерзімі
1 2 3

1 Тұтынудың артуын ескере отырып, электр энергиясын толық көлемде сатып алуды 2013 жылмен 
салыстырғанда 0,5% -ға арттыру

Тоқсан сайын 
қорытынды шығару

2
Электр энергиясы босату тарифінің өзгеруін ескере отырып, мерзімі өткен дебиторлық қарыздарды 
2013 жылмен салыстырғанда 
- тұтынушы-заңды тұлғалар - 1 %-ға; 
- тұтынушы-жеке тұлғалар -4 %-ға төмендету. 

Тоқсан сайын
қорытынды шығару

3 Серіктестік қызметкерлерінің жұмысына тұтынушылардың расталған шағымдарын 
2013 жылмен салыстырғанда 25%-ға төмендету

Тоқсан сайын
қорытынды шығару

4 Тұтынушы-заңды жəне жеке тұлғалардың  қанағаттануының орташа бағасын 4,70 балдан 
түсірмеуді қамтамасыз ету

Тоқсан сайын
қорытынды шығару

5 Өндірістік қызметкерлердің ішкі оқуын Серіктестік мамандарының күшімен өткізуді ұйымдастыру Жыл бойы

6 СМЖ қадағалау аудиті бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу жəне МС ИСО 9001:2008 
талаптарына сай СМЖ Сəйкестік сертификатын растау Қаңтар – ақпан

7 Тұтынушы-заңды жəне жеке тұлғалардың қанағаттануына жалпы талдау жүргізу Шілде – қазан

8 Бюджеттік жоспарлаудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Қазан

9 Серіктестікте əлеуметтік микроклиматқа талдау жүргізу Желтоқсан

10 «Жылдың үздік қызметкері» атағына жеңімпаздарға Мақтау қағаздарын тапсыру мен байқаудың 
қорытындысын шығару Желтоқсан

11 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі элементтерін енгізу Жыл бойы

12 Энергетика менеджменті жүйесін енгізуге дайындық жүргізу Жыл бойы

13 Серіктестік жұмыскерлерін медициналық сақтандыру жəне оларға медициналық қызмет 
көрсетуді қамтамасыз ету Жыл бойы
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 «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС-нің 2014 жылға арналған сапа саласындағы мақсаттары

Цели в области качества ТОО «АлматыЭнергоСбыт» на 2014 год
№ 
п/п Цель Срок выполнения
1 2 3

1 Обеспечить покупку электрической энергии в полном объеме  с учетом прироста потребления 
не менее 0,5% по сравнению с 2013 годом

Ежеквартальное
подведение итогов

2
Обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности c учетом изменения отпускного 
тарифа на электроэнергию по сравнению с 2013 годом:
- потребителей - юридических лиц - на 1%;
- потребителей - физических лиц  - на 4%

Ежеквартальное
подведение итогов

3 Снизить количество подтвердившихся жалоб потребителей на работу персонала Товарищества 
на 25% по сравнению с 2013 годом

Ежеквартальное
подведение итогов

4 Обеспечить среднюю оценку удовлетворенности потребителей - юридических и физических лиц 
не ниже 4,70 балла

Ежеквартальное
подведение итогов

5 Организовать проведение внутреннего обучения производственного персонала силами 
специалистов Товарищества В течение года

6 Провести работу по подготовке к надзорному аудиту СМК и подтвердить Сертификат соответствия 
СМК требованиям МС ИСО 9001:2008 Январь - февраль

7 Провести общий анализ удовлетворенности потребителей - юридических и физических лиц Июль - октябрь

8 Внедрить автоматизированную систему бюджетирования/планирования Октябрь

9 Провести анализ социального микроклимата в Товариществе Декабрь

10 Подвести итоги конкурса на звание «Лучший работник года» с вручением победителям Грамот Декабрь

11 Внедрить элементы системы информационной безопасности В течение года

12 Провести  подготовку к внедрению системы энергетического менеджмента В течение года

13 Обеспечить медицинское страхование и медицинское обслуживание работников Товарищества В течение года
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