
  «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері 

ДК отырысының 

Протокол №-і 

мен күні, отырыс 

формасы  

Отырысқа 

қатысқан ДК 

мүшелері  

Талқыландыған  мәселелер 

Хаттама № 06/17  

2017 жылдың 21 ші 

сәуірдегі, кезекті 

отырысы. 

Бахмутова Е.Л. 

Адамас Илькявичюс 

Жандосов О.А. 

Эдриан Хоуинк 

Марк Хьюз 

Саудабаев С.Б. 

Жуков Д.Н. 

 

1.       2016 жылдың «Қазпочта» АҚ-ның жылдық 

қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту туралы. 

2.       Басшылыққа жолданған хатты қарастыру 

туралы. 

3.       «Қазпочта» АҚ-ның бір жай акциясына 

шаққандағы соңғы қаржы жылындағы  

«Қазпочта» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібі 

мен жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері жөнінде 

қоғамның Жалғыз Акционеріне ұсыныстар ету 

туралы. 

4. 2016 жылдың «Қазпочта» АҚ  іс-әрекеттері мен 

оның лауазымды адамдарына қатысты, сондай-ақ 

оларды қарастырудың нәтижелері бойынша 

«Қазпочта» АҚ-ның Жалғыз акционерінің 

өтініштері  жөніндегі ақпаратты қарастыру 

туралы. 

5.       2016 жыл бойынша «Қазпочта» АҚ 

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 

сыйақы мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпаратты  

қарастыру туралы. 

6.       2016 жылдың қорытындысы бойынша 2017 

- 2021 жылдарға арналған «Қазпочта» АҚ Даму 

жоспарын орындау жөніндегі есептілікті 

қарастыру туралы. 

7.       «Қазпочта» АҚ трансформация бойынша 

Жол картасын жүзеге асыру туралы. 

8.       «Қазпочта» АҚ-ның (2015 жылдың 1 тамызы 

мен 2016 жылдың 1 тамызы мерзіміндегі) 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 

жүргізілген аудиті бойынша анықталған 

бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою  мерзімі, 

жауапты тұлғалары мен жоспарланған іс-

шараларын қоса алғандағы, іс-шаралар жоспарын 

қайта қарастыру туралы. 

9.       Контрагент-банктермен белсенді 

операциялар бойынша шектеулер туралы. 

10. 2016 жылдың қорытындысы бойынша 

«Қазпочта» АҚ Омбудсменімен атқарылған 

жұмыс қорытындысы жөніндегі, сондай-ақ 

«Қазпочта» АҚ Омбудсменін марапаттау және 

оның қызметін бағалау жөніндегі есептіліктерін 

қарастыру туралы. 



11. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір 

мәселелері туралы:  

1) 2017 жылдың 1-тоқсаны бойынша «Қазпочта» 

АҚ Ішкі аудит қызметінің есептілігін қарастыру 

туралы; 

2) 2017 жылдың 1-тоқсаны бойынша «Қазпочта» 

АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін 

марапаттау және олардың қызметін бағалау 

туралы; 

3) «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадрлық 

мәселелері туралы. 

12.   «Қазпочта» АҚ-ның тәуелсіз директоры 

Жандосов О.А.-ға басқа ұйымдарда қызметте 

болу мәселесі бойынша келісім беру туралы. 

13.   «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 

құрамы туралы. 

14.   «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы 

Аппаратының кейбір мәселелері туралы. 

 

 

 


