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1. «Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің шешімдерін 

орындау мәртебесін қарау туралы. 

2. 2020 жылға арналған «Қазпошта» АҚ цифрлық 

трансформациялау бағдарламасының 

декомпозицияланған түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізу 

жөніндегі жол картасын бекіту туралы. 

3. 2019 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша 

«Қазпошта» АҚ-ның 2022 жылға дейінгі даму 

стратегиясын орындау жөніндегі бірыңғай есебін қарау 

туралы. 

4. «Қазпошта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі даму 

стратегиясын іске асыру жөніндегі жол картасын 

өзектендіру туралы. 

5. «Қазпошта» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің 

негізгі көрсеткіштерінің және олардың қысқа мерзімді 

кезеңге арналған нысаналы мәндерінің картасын бекіту 

туралы – 2020 жыл.  

6. «Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС  2019 жылғы 5 

наурыздан бастап 2019 жылғы 30 тамызға дейінгі кезең 

аралығында өткізген «Қазпошта» АҚ АТ-аудитінің 

ескертулерін жою бойынша іс-шаралар жоспарының 

орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы. 

7. Контрагент банктердің белсенді операцияларға 

лимиттерді белгілеуі туралы. 

8. 2019 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 

«Қазпошта» АҚ қаржылық есептілік процесін бағалау 

жөніндегі есепті қарау туралы. 

9. «Қазпошта» АҚ - ның 2019 жылғы 1 қазандағы ахуал 

бойынша тәуекелдер туралы есебін қарау туралы. 

10. «Қазпошта» АҚ – ның 2020 жылға арналған тәуекел-

тәбеті туралы сапалы өтініштер, тәуекелдер санаттары 

бойынша декомпозициялау арқылы ақшалай түрдегі 

тәуекел-тәбетті бекіту туралы 

11. «Қазпошта» АҚ банкоматтар желісі бойынша толық 

ақпаратты қарастыру туралы. 

12. «Қазпошта» АҚ жылжымайтын мүлік объектілерін 

иеліктен шығару туралы. 

13. «Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің мүшелерін 

«Қазпошта» АҚ орталық аппаратының ұйымдық 

құрылымындағы өзгерістер туралы хабардар ету туралы. 

14. «Қазпошта» АҚ жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу мен 

сыйақы беруді реттейтін нормативтік құжаттарға 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 

15. «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға 

арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы. 



16. «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның 

басшысының 2020 жылға арналған қызметінің негізгі 

көрсеткіштері картасын бекіту туралы. 

17. «Қазпошта» АҚ Комплаенс бақылау қызметінің 2019 

жылдың 4 тоқсанына және 2020 жылға арналған жұмыс 

жоспарын, сондай-ақ «Қазпошта» АҚ Комплаенс бақылау 

қызметі жұмыскерлерінің 2020 жылға арналған негізгі 

қызмет көрсеткіштері картасын бекіту туралы. 

18. «Қазпошта» АҚ Комплаенс бақылау қызметінің 

кадрлық мәселелері туралы. 

19. «Қазпошта» АҚ Корпоративтік хатшысы мен 

Корпоративтік хатшы аппараты қызметкерлері қызметінің 

2020 жылға арналған негізгі көрсеткіштері картасын 

бекіту туралы. 

20. «Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің 2020 жылға 

арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы. 

21. «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадрлық 

мәселелері туралы. 

 

 


