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1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 

жылдың аяғындағы шешімдерінің орындалуы және 

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің 

2019 жылдың аяғындағы есептері туралы. 

2. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Ә.С. 

Есімовтің тапсырмаларын, «Қазпочта» АҚ көшпелі 

отырысында мәліметтерді қарау туралы. 

3. 2019 жылдың қорытындылары бойынша 2019-2023 

жылдарға арналған бизнес-жоспардың орындалуы 

туралы алдын-ала ақпаратты қарау туралы. 

4. «Қазпочта» АҚ 2019 жылдың қорытындысы 

бойынша Трансформация бағдарламасының Жол 

картасын іске асыру туралы. 

5. Цифрлық трансформациялау бағдарламасының 

бұзылған түпкі нәтижелеріне қол жеткізу үшін Жол 

картасына енгізілген толықтыруларды қарау 

туралы «Қазпочта» АҚ 2020 жылға арналған, 

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 

12 желтоқсандағы бұйрығына сәйкес. 

6. «Қазпочта» АҚ Басқармасының құрамы туралы. 

7. «Қазпочта» АҚ басшы қызметкерлерінің 

қызметінің тиімділігінің негізгі көрсеткіштері мен 

олардың 2020-2023 жылдарға арналған ұзақ 

мерзімді кезеңге арналған нысаналы мәндерін 

бекіту туралы. 

8. «Қазпочта» АҚ Басқармасы мүшелерінің кадрлық 

резервін қарастыру туралы. 

9. «Қазпочта» АҚ 2019 жылға арналған әлеуметтік 

тұрақтылық индексін анықтау бойынша зерттеу 

нәтижелерін қарау туралы. 

10. «Қазпочта» АҚ 2019 жылдың қорытындысы 

бойынша Цифрландыру стратегиясын іске асыру 

туралы есебін қарау туралы. 

11. «Пошта-есепке алу жүйесі» бағдарламалық 

жасақтамасын пайдалану нәтижелерін қарау 

нәтижелері туралы 2019 жылдың қорытындысы. 

12. Colvir IP жұмысының кейбір мәселелері туралы. 

13. «Қазпочта» АҚ тәуекелдер туралы есеп беру 

нысанын қарастыру туралы. 

14. «Қазпочта» АҚ құпия ақпаратты ашу саласындағы 

ішкі құжаттарын талдау нәтижелері туралы. 

15. «Қазпочта» АҚ-ның қонақжайлылық шығындары 

туралы ережеге өзгертулер мен толықтыруларды 

мақұлдау туралы. 

16.  «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 және 

4-ші тоқсандағы есебін қарау туралы. 

17. Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының 



орындалуын бақылау туралы «Қазпочта» АҚ 

01.01.2020 ж.  

18. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадрлық 

мәселелері туралы. 

19. «Қазпочта» АҚ сәйкестікті бақылау қызметінің 

2019 жылдың 4-тоқсанындағы есебін қарау туралы. 

20. Комплаенс-бақылау қызметінің жұмыс 

жоспарының жаңа нұсқасын бекіту туралы 

«Қазпочта» АҚ іс-шаралардың уақытын 

қысқартуды ескере отырып, 2020 жылға. 

21.  «Қазпочта» АҚ Омбудсменінің 2019 жылдың 

соңындағы есебін қарау туралы. 

22. «Қазпочта» АҚ Омбудсменінің 2020 жылға 

арналған KPI картасын бекіту туралы. 

23. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы Кеңсесінің 

кейбір мәселелері туралы. 

 


