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1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалу 

мәртебесін қарау туралы. 

2. «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылдың алғашқы тоғыз айындағы 

Бизнесті трансформациялау бағдарламасын жүзеге асыру туралы 

есепті қарау туралы. 

3. «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылдың 9 айының 2027 жылға дейінгі 

даму стратегиясын орындау туралы Бірыңғай есепті қарау туралы. 

4. «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылдың тоғыз айының қорытындысы 

бойынша 2027 жылға дейінгі HR стратегиясын орындау туралы 

Бірыңғай есепті қарау. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы есеп, оның ішінде 2018 

жылдың алғашқы тоғыз айында өндірістегі жазатайым оқиғалар 

туралы ақпарат және олардың алдын алуға бағытталған іс-шараларды 

қарау туралы. 

6. «Қазпочта» АҚ басшы қызметкерлерінің негізгі көрсеткіштерінің 

картасы мен қысқа мерзімді кезеңге арналған 2019 жылға арналған 

мақсатты көрсеткіштерін бекіту туралы. 

7. «Қазпочта» АҚ басшыларының негізгі көрсеткіштерін және 2019-

2021 жылдардағы ұзақ мерзімді перспективаға арналған мақсатты 

көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы. 

8. Тәуекелдер санаттары бойынша ыдыраумен, 2019 жылға 

«Қазпочта» АҚ тәуекелдік аппетиті туралы сапалы есептілікпен 

ақшалай тәуекелі бар аппетитті бекіту туралы. 

9. «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 

тәуекелдер туралы есебін бекіту туралы. 

10. Қолма-қол ақшасыз төлемдерге көшу бойынша іс-шаралар 

жоспарын қарастыру. 

11. Colvir IP жұмыс істеуі туралы ақпаратты қарау. 

12. «Қазпочта» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясатын жаңа редакцияда 

бекіту туралы. 

13. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері туралы. 

14. «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелерінің және олардың жеке даму 

жоспарларының мұрагерлік жоспарын қарау туралы. 

15. Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметі және «Қазпочта» АҚ 

Омбудсмен қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы туралы 

Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 

16. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмыс 

жоспарын бекіту туралы. 

17. Корпоративтік хатшы мен «Қазпочта» АҚ Корпоративтік 

хатшылығының қызметкерлерінің 2018 жылға арналған қызметінің 

негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы. 

 


