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1. «Казпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің шешімдерінің 
орындалу жағдайын қарастыру туралы. 

2. 2018 жылдың 3 айының қорытындылары бойынша 
«Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің болжалдарын іске асыру 
барысы туралы ақпаратты қарастыру туралы. 

3. «Казпочта» АҚ  2018 жылдың 3 айының қорытындылары 
бойынша  2018 – 2022 жж. арналған  Бизнес- жоспарының 
орындалу есебін қарау туралы. 

4. «Қазпочта» АҚ 2017 – 2018 жылға бизнестің 
трансформация Бағдарламасының Жол картасының жүргізілуі 
туралы және 2018-2022 жылдарда «Қазпочта» АҚ 
Трансформациялау бағдарламасының пайдалары мен 
жобаланатын инвестициялар» Трекерін бекіту туралы 

5. 2018 жылдың үш айының қорытындысы бойынша 
«Қазпочта» АҚ-да инвестициялық жобалардың ағымдағы 
мәртебесін қарау туралы. 

6. Colvir АЖ жұмыс істеуі туралы ақпаратты қарау. 
7. «Қазпочта» АҚ Бизнес-жоспарының инкассация қызметі 

қарау туралы. 
8. «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелерінің және «Қазпочта» 

АҚ Омбудсменнің қызмет нәтижелерін бағалау. 
9. «Қазпочта» АҚ тәуекелдер туралы есептерін қарау. 
10. 2017 жылдың қаржылық есептіліктің аудит нәтижелері 

бойынша сыртқы аудитордың ұсынымдарын орындау 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарастыру. 

11. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері 
туралы.  

12. «Қазпочта» АҚ 2018 жылдың үш айына корпоративтік 
басқару диагностикасы жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
орындау туралы есепті қарау туралы. 

13. «Қазпочта» АҚ жылжымайтын мүліктерін сату туралы. 
14. 2018 жылдың үш айы бойынша «Қазпочта» АҚ 

мүдделілігі бар мәмілелер жөніндегі, сондай-ақ «Қазпочта» АҚ 
байланысты тараптар арасында өткізілген операциялар 
жөніндегі есептілікті қарастыру туралы. 

15. «Қазпочта» АҚ Омбудсменін қайта сайлау және 2018 
жылға арналған «Қазпочта» АҚ Омбудсмен қызметінің негізгі 
көрсеткіштерінің картасын жаңа редакцияда бекіту туралы. 

16. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері 
туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 

17. «Қазпочта» АҚ-ның тәуелсіз директоры 
Б.Е.Қарымсақовқа басқа ұйымдарда қызметте болу мәселесі 
бойынша келісім беру туралы.  

18. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесіне материалдар 
дайындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.О составе 
Совета директоров АО «Казпочта».  

19. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 

 


