ҚЕҚОҚ және ҚҚ жөніндегі басты көрсеткіштер бойынша 2019 жылға арналған мақсаттар мен міндеттер
Цели и задачи по Ключевым показателям БОТОС и СБ на 2019г
2019 HSSE Objectives and KPI Targets:
Компания
үшін
Компания
Company

Мердігерлік
ұйымдар
Подрядчик
Contractors

Тұтастай
алғанда
Общее
Overall

№

Басты көрсеткіштер / Ключевой показатель деятельности / Key Performance Indicator

1.

Өліммен аяқталған жағдайлардың жиілігі (FAR).
Частота происшествий со смертельным исходом (FAR).
Fatality accident rate (FAR).

0.0

0.0

0.0

Жұмыс уақыты ысырап болған оқиғалардың жиілігі (LTIF).
Частота происшествий с потерей рабочего времени (LTIF).
Lost Time Injury Frequency (LTIF).

0,45

0,26

0,31

Есепке алынуға тиісті жалпы оқиғалардың жиілігі (TRIR).
Частота общих подлежащих учету происшествий (TRIR).
Total Recordable Injury Rate (TRIR).

0,75

0,84

0,81

ЖКО жиілігі (TVAR).
Частота ДТП (TVAR).
Total Motor Vehicle Accident Rate (TVAR).

0

0,66

0,64

Топтық ауру мен улану жағдайлары.
Случаи групповых заболеваний и отравлений.
Group health illness and poisoning cases.

0

0

0

Кәсіби ауруларға шалдығу жағдайлары.
Случаи профессиональных заболеваний.
Occupational Illness cases.

0

0

0

100%

-

-

0

0

0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Міндетті медициналық тексеруден өтуге тиіс қызметкерлердің медициналық тексеруден өтуі.
Прохождение мед. осмотра работниками, подлежащими обязательному медицинскому осмотру.
Health Surveillance Rate (HSR) for employees who must pass obligatory medical examinations.
Газдың білінуі мен ұнғыманың атқылауы жағдайлары.

2

Случаи газопроявления и фонтанирования скважин.
Well Control Failure and Well Blowout cases.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ластайтын заттардың төгілуі мен жылыстауы, қалдықтардың орналастырылуы тек бекітілген
мөлшер шегінде болуы.
Выбросы, сбросы, размещение отходов в пределах утвержденных лимитов.
Pollutant discharges, emissions and waste disposal are within the approved limits.

100%

-

-

Қалдықтарды (бұрғылау және мұнай шламы, мазутталған жер) қолдану және орналастыруға
қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының бұзылуы.
Нарушение требований законодательства Республики Казахстан при управлении и обращении с
отходами (буровой и нефтяной шлам, замазученный грунт).
Violations of RoK requirements in waste management and handling (drilling and oil sludge, oil
contaminated soil).

0

0

0

Көлемі >100 м3 төгілулердің саны.
Количество розливов объемом >100 м3.
Number of leakages the volume of which is >100m3.

0

0

0

-10%

-

-10%

0

-30%

-30%

Компанияның барлық бөлімшелерінде ҚЕҚОҚ бойынша қауіптерді жоспар бойынша бағалауды
жүргізу. ҚЕҚОҚ бойынша анықталған қауіптерді азайтуға бағытталған Шаралар жоспарының
уақытылы орындалуы.
Проведение плановой оценки риска по БОТОС во всех подразделениях Компании. Своевременное
исполнение Планов мероприятий по снижению выявленных рисков БОТОС.
Conduct of the planned HSE risk assessments in all Company subdivisions. Timely implementation of the
HSE Risks Reduction Action Plans for identified risks.

100%

-

-

Ірі күрделі жобалар үшін HAZOP жүргізу.
Проведение HAZOP для крупных капитальных проектов.
Conduct of HAZOP for big capital projects.

100%

-

-

Көлемі 1м3-ден 100 м3-ге дейін төгілулердің саны.
Количество розливов объемом от 1м3 до 100 м3.
Number of leakages the volume of which is from 1m3 to 100m3.
Өрт пен жанудың саны.
Количество пожаров и возгораний
Number of fires and ignitions

3

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Қомпанияда және мердігерлік ұйымдарда қызметкерлерінің қатысуымен болған оқыс оқиғалар мен
ықтимал қауіпті жағдайлар жөнінде хабар беру. Оқыс оқиғалар мен қауіптілігі ықтимал
жағдайларды тергеп-тексеру.
Уведомление о происшествиях и потенциально опасных ситуациях (ПОС), произошедших в
Компании и подрядных организациях. Расследование происшествий и ПОС.
Reporting of incidents/ accidents and near misses happened with Company and contractors’ employees.
Investigation of accidents, incidents and near misses.

100%

100%

100%

Ықтимал қауіпті жағдайлар, қауіпті шарттар/әрекеттер жайлы хабарлама жеткізу үшін
қызметкерлерді көтермелеу бағдарламасы аясында марапатталған Компания жұмысшылар саны.
Количество работников Компании, номинированных в рамках Программы поощрения работников
за сообщение о ПОС, небезопасных условиях/ действиях.
Number of employees rewarded as part of the Program on Promoting Near Miss, Unsafe
Conditions/Actions Reporting.

>50

-

-

Жоспар бойынша қауіпсіздіктің мінез-құлық аудиттерін өткізу.
Проведение плановых поведенческих аудитов по безопасности.
Conduct of the planned behavioral safety audits.

100%

-

-

ҚЕҚОҚ бойынша түзету және алдын алу шараларының уақытылы орындалуы.
Своевременное выполнение корректирующих и превентивных мероприятий по БОТОС.
Closure of corrective and preventive HSE actions in time.

100%

100%

100%

Аварияларды жою жоспарлары бойынша жоспарланған оқу дабылдарын және аварияға қарсы
жаттығуларды өткізу.
Проведение запланированных учебных тревог и противоаварийных тренировок по планам
ликвидации аварий.
Conduction of planned emergency response drills as required by the Emergency Response Plans.

100%

-

-

Компанияның Алкогольге, есірткі мен психотроптық немесе оларға ұқсас заттарға қатысты
саясатының бұзылуы жағдайлары.
Случаи нарушения Политики компании в отношении алкоголя, наркотических и психотропных
веществ или их аналогов.
Cases of violation of the Company Alcohol and Drug Abuse Policy.

0

-10%

-10%

Әлеуметтік толқу немесе қылмыстық әрекеттер нәтижесінде Компания қызметкерлерінің ұрлануы
немесе мерт болуы оқиғалары.
Случаи похищения или убийства в результате социальных волнений или криминальных действий

0

-

-

4

работников Компании.
Cases of kidnapping or assassination resulting from social security incidents and criminal acts of the
Company employees.
23.

Материалдық-техникалық құндылықтардың ұрлану жағдайлары
Случаи хищения материально-товарных ценностей.
Cases of stealing of goods and valuables.

0

-

-

2019 жылға арналған ҚЕҚОҚ және ҚҚ бойынша басқару бағдарламасы / Программа Управления по БОТОС и СБ на 2019г
2019 HSSE Management Program
№

ҚЕҚОҚ жөніндегі жоспарланған шаралар
Запланированные мероприятия по БОТОС
Planned HSE Activities

Мерзімдері
Сроки
Deadlines

1.

Жоғары басшылықтың Компаниядағы ҚЕҚОҚ басқару жүйесінің жағдайын және Компанияның 2018 жылдағы жалпы
көрсеткіштерін талдауы және оларға баға беруі, жүйені жетілдіру және оған өзгерістер енгізу мүмкіндіктерін бағалауы.

2019 жылдың 1тоқсаны

Анализ и оценка высшим руководством СУ БОТОС Компании и ее общих показателей за 2018 год, оценка возможностей для
улучшений и внедрения изменений в систему.

1-ый квартал 2019

Conduct of the Company’s HSE Management System Review for Y2018 by the top Management in order to evaluate the system’s overall
performance, opportunities for improvement and the required system changes.
2.

3.

Q1, 2019

Жоғары басшылықтың ҚЕҚОҚ бойынша өз тәжірбиесін ортаңғы буын басшыларына оқыту презентацияларын, жиналыстарды
және т.б. өткізуі арқылы жеткізу.

жарты жылда 1 рет

Передача личного опыта по вопросам БОТОС высшим руководством путем проведения обучающих презентаций, собраний и т.п
для руководителей среднего звена.

раз в пол года

Continue the practice of top management sharing their personal HSE experience via conduct of HSE training presentations, meetings, etc to
the subordinate personnel.

twice a year

«Қорғау» жобасының аясында бизнес-бөлімшелерде ҚЕҚОҚ мәдениетін жетілдіруге және үздік дүниежүзілік тәжірбиелерді алға
бастыруға бағытталған шараларды ары қарай жүзеге асыру. Орталық қауіпсіздік комитетінің (ОҚК) отырыстарын уақытылы
өткізу. ОҚК шешімін Компания қызметкерлерінің назарына жеткізу және олардың уақытылы орындалуын қадағалау.

2019 / ОҚК туралы
ережеге сәйкес

Дальнейшая реализация мероприятий в рамках проекта «Қорғау», направленных на улучшение культуры по БОТОС и
продвижение лучших международных практик в бизнес подразделениях. Своевременное проведение заседаний Центрального
комитета безопасности (ЦКБ). Доведение решений ЦКБ до работников Компании и контроль их своевременного исполнения.

2019 / согласно
Положения о ЦКБ

Continue implementation of “Korgau” project’s activities aimed at improvement of HSE Culture and promotion of such best international

2019/ as per CSC
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practices in business units. Timely conduct of the Central Safety Committee Meetings. Communication of the decisions made at the meeting
to the Company employees and control over their timely implementation.
4.

Regulations

ISO 45001:2018 Еңбекті қорғау және денсаулық сақтау бойынша басқару жүйесі. Қолдану жөніндегі нұсқаулыққа қойылатын
талаптар. Стандарттың талаптарына сәйкес ПКОСИ АБ ҚЕҚОҚ БЖ сертификаттауды жүргізу.
Проведение сертификации СУ БОТОС АФ ПКОСИ на соответствие требованиям стандарта, ISO 45001:2018 Системы

менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования с руководством по применению.

2019

Certification of PKOSI AB HSE Management System against the requirements of standard ISO 45001:2018 Occupational
Health and Safety Management Systems. Requirements with Guidance for Use.
5.

«ҚЕҚОҚ жөніндегі өзгерістерді басқару бойынша корпоративтік рәсімін» дайындау және енгізу.
Разработка и внедрение «Корпоративной процедуры по управлению изменениями по БОТОС».

2019

Development and introduction of the «Corporate HSE Management of Change Procedure».
6.

Мердігер ұйымдардағы ҚЕҚОҚ мәселелерін басқару жөніндегі корпоративтік саясатты қайта қарау және енгізу.
Пересмотр и внедрение «Корпоративной политики по управлению БОТОС в подрядных организациях».

2019

Update and implementation of the «Corporate Contractor HSE Management Policy».
7.

ҚЕҚОҚ мәлімдемесі ,рәсімдері және нұсқаулықтардың үздіксіз жетілдіруін жоспар бойынша қайта қарастыру және қадағалау.
Плановый пересмотр и контроль исполнения политик, процедур и инструкций по БОТОС с целью их постоянного улучшения.

2019

Planned revision and control over implementation of the HSE policies, procedures and instructions to ensure their continuous improvement.
8.

9.

Бекітілген бағдарламалар мен кестелерге сәйкес Компания объектілерінде ҚЕҚОҚ БЖ ішкі аудиттерін, сондай-ақ ҚЕҚОҚ және
өрт қауіпсіздігі бойынша аудиттер мен тексерістерді жүргізу.

кестеге сәйкес

Проведение внутренних аудитов СУ БОТОС, аудитов и проверок по БОТОС и пожарной безопасности на объектах Компании,
согласно утвержденным программам и графикам.

согласно графика

Conduct of internal HSE Management System Audits, HSE and fire safety inspections at the Company facilities according to the approved
schedules and programs.

as per the schedule

Мердігер ұйымдарда Компанияның ҚЕҚОҚ жөніндегі саясаты мен рәсімдерінде баяндалған ҚЕҚОҚ талаптарының орындалуын
мердігер ұйымдарда аудиттер мен тексерістер өткізу, олардың нәтижелері бойынша берілген түзету және алдын алу шараларының
орындалуын қадағалау арқылы бақылау.

кестеге сәйкес
согласно графика

Контроль исполнения подрядными организациями политик и процедур по БОТОС Компании, посредством проведения аудитов и
6

инспекций по БОТОС в подрядных организациях, выполнения корректирующих и превентивных мероприятий выданных по их
результатам.
Control over contractors compliance with HSE requirements stated in the Company HSE policies and procedures by means of HSE audits
and inspections in contractor companies, implementation of the corrective and preventive actions issued as per their results.
10.

11.

12.

ҚЕҚОҚ, өндірістік және өрт қауіпсіздігібойынша нұсқаулықтар мен міндетті оқыту түрлерін және компанияның барлық
деңгейлеріндегі жұмысшылардың білімін тексеруді өткізу және ұйымдастыру.

кестеге сәйкес

Проведение инструктажей и организация обязательных видов обучения и проверки знаний по БОТОС, промышленной и пожарной
безопасности для работников на всех уровнях компании.

согласно графика

Conduct inductions and safety briefings, organization of mandatory trainings and knowledge assessments on HSE, production and fire
safety issues for the Company employees at all Company levels.

as per the schedule

ҚЕҚОҚ айлығын өткізу.

2019 маусымда

Проведение месячника по БОТОС.

июнь 2019

Conduct of the Safety Month.

June 2019

ПетроҚазақстан ҚЕҚОҚ бойынша өмірлік маңызды ережелерді қайта қарастыру. (ереже талаптары туралы басқарманың барлық
деңгейінде түсіндірме презентацияларын жүргізу, ҚЕҚОҚ бойынша өмірлік маңызды ережелері көрсетілген Карталарды басып
шығару және қызметкерлер арасында тарату).

2019 жылдың 1жартыжылдығы.

Пересмотр Жизненно-важных правил БОТОС ПетроКазахстан (проведение разъяснительных презентаций на всех уровнях
управления о требованиях правил, печать и распространение среди работников Карточек с жизненно-важными правилами
БОТОС).
Review of the Company Life Saving Rules (conduct of clarification presentations at all levels of management, manufacturing and
distribution among all employees of the HSE Life Saving Rules Personal Cards).
13.

as per the schedule

1-ое полугодие
2019
H1, 2019

ҚЕҚОҚ бойынша бюллетендер, шұғыл хабарламалар мен постерлер әзірлеу және тарату.
Разработка и распространение бюллетеней, молний и постеров по БОТОС.

2019

Development and distribution of HSE bulletins, alerts and posters.
14.

Компанияның тиісті объектілерінде өндірістік бақылауды жүргізу.

Ережеге сәйкес

Осуществление Производственного контроля на соответствующих объектах Компании.

согласно
Положения

Implementation of the industrial control at the corresponding Company facilities as required.

as per Regulations
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15.

Компания жұмыскерлерін дайындалған «Арнайы киім, аяқ киім және жеке қорғаныс құралдары бойынша корпоративтік
стандартына» сәйкес жеке қорғаныс құралдарымен уақытылы қамтамасыз ету.
Своевременное обеспечение работников Компании средствами индивидуальной защиты согласно разработанного
«Корпоративного стандарта по специальной одежде, обуви и средствам индивидуальной защиты».

2019

Ensure timely provision of personal protective equipment (PPE) to the Company employees as per the developed «Corporate Standard for
Special Clothing, Foot Wear and Personal Protective Equipment».
16.

17.

Объектілік АЖЖ-ын жаңарту, оқыту мен жаттығуларды жоспарланған кестеге сәйкес жаңарту.

кестеге сәйкес

Обновление объектовых Планов ликвидации аварий, проведение обучения и тренировок согласно запланированному графику.

согласно графика

Update Site Specific Emergency Response Plans and facility plans, conduct trainings and drills as planned.

as per the schedule

Компания объектілерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және сақтауға бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық және
алдын алу шараларын жүргізу.
Проведение организационно-технических и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение и соблюдение
пожарной безопасности на объектах Компании.

2019

Conduct of organizational and technical activities aimed at provision and compliance with the fire safety requirements at the Company
facilities.
18.

Тиісті заңнама талаптарын орындау бойынша тоқсан сайынғы аудиттерді жүргізу арқылы Компания мен мердігер ұйымдардың
өртке қарсы қызметінің жұмысын қадағалау.

тоқсан сайын

Контроль за работой негосударственных противопожарных служб Компании и подрядных организаций путем

ежеквартально

проведения ежеквартальных аудитов по исполнению соответствующих законодательных требований.
Control over the work of fire fighting teams of the Company and contractor companies by means of quarterly audits against compliance
with corresponding legislative requirements.
19.

quarterly

Енгізілген ҚЕҚОҚ оқиғаларын басқару бойынша САП бағдарламалық жасақтамасын сүйемелдеу. Орнатылған бағдарламалық
жасақтамасының нұсқасын жаңартуға дайындау.
Сопровождение внедренного программного обеспечения САП по Управлению происшествиями БОТОС. Подготовка к процессу
обновления версии установленного программного обеспечения.

2019

Accompanying of the introduced SAP HSE Incident Management Software. Preparation for the upgrade of the installed software.
20.

Ықтимал қауіпті жағдайлар мен қауіпті шарттар/әрекеттер туралы хабарламалар үшін қызметкерлерді көтермелеу бағдарламасын
ары қарай жүзеге асыру.

2019
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Дальнейшая реализация Программы Поощрения за информирование о ПОС и небезопасных действиях/условиях.
Continue implementation of Near Miss, Unsafe Acts/Conditions Reporting Award Program.
21.

22.

2020 жылға экологиялық рұқсаттық құжаттамасын уақытылы алу.

Желтоқсан, 2019

Своевременное получение экологической разрешительной документации на 2020г.

Декабрь, 2019

Timely receipt of environmental permits for Y2020.

December, 2019

Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын пайдалану, қайта өңдеу және кәдеге асырудың Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнама
талаптарына сәйкестігін бақылау.
Контроль за соответствием обращения, переработки и утилизации отходов производства и потребления требованиям
действующего законодательства Республики Казахстан

2019

Control over compliance of production and domestic waste management, treatment and utilization with the active RoK legislation.
23.

Парник газдарының инвентаризациясын және верификациясын өткізу.
Прохождение инвентаризации и верификации парниковых газов.
Conduct inventory and verification of the green house gases emissions.

2019 жылдың 1тоқсаны
1 квартал 2019
Q1, 2019

24.

Экологиялық аудиттерді және экологиялық мониторингті өткізу.
Проведение экологических аудитов и экологического мониторинга.

2019

Conduct Environmental audit and monitoring.
25.

“KAZENERGY” Қауымдастығымен жұмыс істеу шеңберінде ҚЕҚОҚ аясындағы заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу
жобаларын қарастыруға қатысу.
Участие в рассмотрении проектов изменений в законодательные акты в сфере БОТОС в рамках работы с Ассоциацией
«KAZENERGY».

2019

Participation in the review of the projects on changes to the HSE legislation as part of the work with «KAZENERGY» Association.
26.

Өндірістік объектілердің, денсаулық сақтау объектілерінің, қоғамдық тамақтану, коммуналдық-тұрмыстық шаруашылықтың
(жылумен, сумен жабдықтау, канализация және ауыз сумен жабдықтау) санитарлық-эпидемиологиялық жағдайын бақылау.

кестеге сәйкес

Проведение мониторинга за санитарно-эпидемиологическим состоянием производственных объектов, объектов здравоохранения,
общественного питания, коммунально-бытового хозяйства (тепло-водоснабжения, канализации и питьевого водоснабжения).

согласно графика
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Monitoring over the sanitary and epidemiological conditions of production, health care, catering and public utility facilities (heating and
water provision, sewage and portable water systems).
27.

as per the schedule

Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелерінде дәрі-дәрмектерді, медициналық жабдықтарды уақытылы алуын, медициналық
кобдишаны толықтыруды қадағалау.
Контроль за своевременным приобретением медикаментов и медицинского оборудования, пополнения медицинских аптечек во
всех структурных подразделениях Компании.

2019

Control over timely purchase of medicine and medical equipment, replenishment of the first aid kits in all structural subdivisions of the
Company.
28.

Компания жолдарында жол-көлік апаттарын және экологиялық ахуалға, қызметкердердің, мердігерлердің және айналадағы
адамдарға жол қозғалысының келеңсіз әсерін болдырмауға бағытталған «Жол картасы» жобасының 1 кезеңін бекіту және жасап
шығару.
Утверждение и внедрение 1-го этапа проекта «Дорожная карта», направленного на предотвращение возникновения дорожнотранспортных происшествий на дорогах Компании и негативного воздействия дорожного движения на экологическую обстановку,
здоровье работников, подрядчиков и окружающего населения

2019

Approval and implementation of the 1st phase of the “Road Map” project aimed at prevention of motor vehicle accidents at the Company
roads and negative impact of the traffic onto environment, health and safety of company and contractor employees and surrounding
population.
29.

Күзет қызметін көрсететін мердігер ұйымдарды басқаруды жетілдіру және күзет іс-шараларына кететін шығындарды
оңтайландыру.
Улучшение управления охранными подрядными организациями и оптимизация расходов на осуществление охранных
мероприятий.

2019

Improvement of the security contractors management and optimization of security costs.
30.

Компания объектілерін лаңкестікке қарсы қорғанысын қамтамасыз ету.
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов Компании.

2019

Provision for anti terrorist protection of the Company facilities.
31.

Кадрлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін шараларды жүргізу.
Проведение мероприятий для обеспечения кадровой безопасности.

2019

Conduct of activities aimed at provision of personnel security.
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32.

Инженерлік-техникалық қауіпсіздік құралдарын дұрыс пайдалану және оларға уақытылы техникалық қызмет көрсетуді қадағалау.
Контроль за правильной эксплуатацией и своевременным техническим обслуживанием инженерно-технических средств
безопасности.

2019

Control over correct operation and timely maintenance of the engineering and technical security devices.
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