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1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерінің 
орындалу мәртебесін қарау туралы. 
2. «Қазпочта» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері 
туралы. 
3. 2019 жылдың бірінші тоқсанында «Қазпочта» АҚ 
трансформация бағдарламасының Жол картасын іске 
асыру туралы. 
4. «Қазпочта» АҚ 2019 жылдың үш айының 
қорытындысы бойынша 2027 жылға дейінгі Даму 
стратегиясын орындау туралы бірыңғай есепті қарау 
туралы. 
5. 2019 жылдың бес айының қорытындысы бойынша 
«Қазпочта» АҚ-ның кадрлық стратегиясын орындау 
туралы бірыңғай есепті қарау туралы. 
6. «Қазпочта» АҚ орталық аппаратының ұйымдастыру 
құрылымындағы өзгерістер туралы «Қазпочта» АҚ 
Директорлар кеңес мүшелерін хабарлау туралы. 
7. Еншілес және тәуелді ұйымдарды басқару, сондай-ақ 
еншілес және тәуелді ұйымдардың қаржылық-
шаруашылық қызметінің нәтижелеріне 2018 жылға 
арналған жұмыс көрсеткіштеріне әсер ету туралы. 
8. 2019 жылдың бес айының қорытындылары бойынша 
2015-2017 жылдарға арналған жылдық қаржылық 
есептілік аудитінің қорытындысы бойынша KPMG Audit 
LLP ұсынымдары бойынша іс-шаралар жоспарының 
орындалуы туралы есепті және «KPMG Audit» ЖШС-нің 
жылдық қаржылық есептілігінің аудитінің қорытындысы 
бойынша ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын қарастыру. 2015-2018 жылдары. 
9. «Қазпочта» АҚ-ның 2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай 
бойынша тәуекелдер туралы есебін қарау туралы. 
10. «Қазпочта» АҚ-ның бизнестің үздіксіздігін басқару 
саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. 
11. «Қазпочта» АҚ ішкі бақылау жүйесі туралы ережені 
бекіту туралы. 
12. Colvir IP-ның жұмыс істеуі туралы ақпаратты қарау 
(Colvir жүйесінің өзегін жаңарту туралы статус). 
13. 2019 жылдың бірінші тоқсанында почта есепке алу 
жүйесінің жұмыс көрсеткіштерін қарау. 
14. «Қазпочта» АҚ тарифтерін қалыптастыру және 
маркетинг мәселелерін қарау. 
15. Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу үшін ақшаны аудару 
мерзімін өзгерту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар 
туралы есепті қарау туралы. 
16. «Қазпочта» АҚ қаржы нарығындағы уақытша 
ақшалай қаражаттың инвестициялық саясатын және 



«Қазпочта» АҚ портфелінің негізгі параметрлерін бекіту 
туралы. 
17. «Қазпочта» АҚ орталық аппаратының 
қызметкерлеріне (Корпоративтік хатшыны, 
Корпоративтік хатшыны, Ішкі аудит қызметінің басшысы 
мен қызметкерлерін, Комплаенс-бақылау қызметінің, 
Омбудсменнің) қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және 
сыйақы туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы. 
18. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және 
тәуекелдер жөніндегі комитетінің кейбір мәселелері 
туралы. 
19. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 
басқармасының кейбір мәселелері туралы. 

 


