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1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі 

шешімдерінің орындалу мәртебесін қарау туралы. 

2. «Қазпочта» АҚ басшы жұмыскерлері 

қызметтерінің негізгі көрсеткіштер картасын және 

олардың мақсатты міндеттерін 2021 жылғың қысқа 

мерзімге бекіту туралы.    

3. Коронавирустық инфекцияның (Covid19) әсерін 

«Қазпочта» АҚ қызметіне азайту жөніндегі шаралар 

туралы.  

4. 2020 жылдың тоғыз айының қорытындылары 

бойынша «Қазпочта» АҚ 2027 жылға дейінгі даму 

стратегиясының орындалуы жөніндегі бірыңғай есепті 

қарау туралы.  

5.  «Қазпочта» АҚ 2021 жылға арналған цифрлық 

трансформациясы бойынша жол картасын, сондай-ақ 

«Қазпочта» АҚ 2020 жылға арналған цифрлық 

трансформациясы бойынша жол картасына өзгерістерді 

бекіту туралы.  

6.  «Қазпочта» АҚ 2021 жылға арналған тәуекелдер 

санаттары бойынша декомпозициясымен, тәуекел-тәбеті 

туралы сапалы өтініштерімен ақшалай түрдегі тәуекел-

тәбетті бекіту туралы.   

7. 2020 жылғы 01 қазандағы жай-күйі бойынша 

«Қазпочта» АҚ-ның тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту 

туралы. 

8. 2020 жылдың тоғыз айының қорытындылары 

бойынша «Қазпочта» АҚ 2019-2025 жылдарға арналған 

корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.    

      9.  «Қазпошта» АҚ-да банк операцияларын 

жүргізудің жалпы шарттары туралы жаңа редакциядағы 

ережені бекіту туралы.   

          10. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 

жылғы 3-тоқсандағы есебін қарау туралы.  

    11. 01.10.2020 жылғы жағдай бойынша «Қазпочта» 

АҚ Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалу 

мониторингі туралы.  

     12.  «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 

жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту 

туралы  

     13. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметі және оның 

басшысы қызметінің 2021 жылға арналған негізгі 

көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.  

14. «Қазпочта» АҚ комплаенс бақылау қызметінің 

2020 жылғы 3-тоқсан бойынша есебін  қарау туралы.   

               15. «Қазпочта» АҚ Комплаенс бақылау қызметінің 

2021 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту туралы  



     16. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 

жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы. 

     17.  «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы 

аппаратының кейбір мәселелері туралы. 

      18. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы мен 

Корпоративтік хатшы аппараты жұмыскерлерінің 2021 

жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің 

картасын бекіту туралы. 

 

 


