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1.      «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі шешімдерінің 

орындалу мәртебесін қарау туралы. 

2.      2021 жылдың үш айының қорытындысы бойынша 

«Қазпошта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі даму стратегиясының 

орындалуы бойынша бірыңғай есепті қарау туралы. 

3.      2021 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша қаржы-

шаруашылық қызметтің нәтижелерін қарау туралы (жедел 

деректер). 

4.      2021 жылдың үш айының қорытындысы бойынша 

«Қазпошта» АҚ Цифрлық трансформация бойынша жол 

картасын іске асыру барысы туралы.  

5.      2021 жылдың төрт айының қорытындысы бойынша 

«КПМГ Аудит» ЖШС ұсынымдары бойынша іс-шаралар 

жоспарының және 2020 жылға жылдық қаржылық есептілік 

аудитінің нәтижелері бойынша «КПМГ Аудит» ЖШС 

ұсынымдары бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы 

жөніндегі есепті қарау туралы. 

6.      «Қазпошта» АҚ қаржы нарығында ақшаны 

инвестициялау саясатын және «Қазпошта» АҚ Қазынашылық 

портфелінің негізгі параметрлерін бекіту туралы. 

7.      2021 жылғы 1 сәуірдегі жай-күйі бойынша «Қазпошта» 

АҚ-ның тәуекелдер туралы есебін қарау туралы. 

8.      2021 жылғы 1-тоқсан бойынша «Қазпошта» АҚ -ның 

2019-2025 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды 

жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы 

туралы есепті қарау туралы.  

9.      Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 8 ақпандағы 

шешімімен, №01/19 хаттама, бекітілген коммерциялық 

құпияны құрайтын «Қазпошта» АҚ ақпаратын белгілеу және 

қорғау туралы қағидаларға өзгерістер мен толықтыруларды 

бекіту туралы. 

10.   2021 жылғы үш айдың қорытындысы бойынша өндірістегі 

жазатайым оқиғалар және оларды болдырмауға бағытталған іс-

шаралар туралы ақпаратты қамтитын еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік жөніндегі есепті қарау туралы. 

11.   «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1-

тоқсан бойынша есебін қарау туралы. 

12.   Жаңа редакциядағы  2021 жылға арналған Жылдық 

аудиторлық жоспарды бекіту туралы. 

13.   «Қазпошта» АҚ Комплаенс бақылау қызметінің 2021 

жылғы 1 тоқсан бойынша есебін қарау туралы. 

14.   «Қазпошта» АҚ Комплаенс бақылау қызметінің кадр 

мәселелері туралы.  

15.   «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы. 

 


