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1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі шешімдерінің 

орындалу мәртебесін және «Қазпочта» АҚ Директорлар 

кеңесінің Комитеттерінің қызметі туралы ақпаратты 2019 

жылдың бірінші үш айында қарау туралы. 

2. «Қазпочта» АҚ 2018 жылға арналған жылдық 

қаржылық есептілігін алдын-ала мақұлдау туралы. 

3. 2018 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық 

есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Басқарманың 

хатын қарастыру. 

4. Жалғыз акционерге «Қазпочта» АҚ өткен қаржы 

жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі туралы және 

«Қазпочта» АҚ бір қарапайым акциясына есептелген жыл 

ішіндегі дивидендтер мөлшері туралы ұсыныстар беру 

туралы. 

5. «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің «Қазпочта» АҚ 

мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және 

оларды қараудың 2018 жылға арналған іс-әрекеттеріне 

қатысты өтініштері туралы ақпараттарды қарау туралы. 

6. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма 

мүшелерінің 2018 жылға арналған сыйақы мөлшері 

туралы ақпаратты қарау туралы. 

7. «Қазпочта» АҚ 2018 жылға арналған жылдық есебін 

бекіту туралы. 

8. «Қазпочта» АҚ 2018 жылдың қорытындысы бойынша 

2027 жылға дейінгі Даму стратегиясын орындау туралы 

Бірыңғай есепті қарау туралы. 

9. Ақша қаражаттарының қозғалысын басқару жүйесін 

жетілдіру жөніндегі шаралар туралы. 

«Қазпочта» АҚ. 

10. 2019 жылдың бірінші тоқсанында «Пошта-есепке алу 

жүйесі» бағдарламалық қамтамасыз етуін қолдану 

нәтижелерін қарастыру. 

11. Контрагенттік банктермен белсенді операциялар 

бойынша лимиттерді белгілеу және контрагенттермен 

белсенді операциялар жүргізу үшін лимиттерді белгілеу 

туралы. 

12. «Қазпочта» АҚ қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында Ішкі 

бақылау ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды 

бекіту туралы. 

13. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы 

есеп, оның ішінде 2019 жылдың бірінші тоқсанындағы 

аудиторлық есептерді қарау туралы. 

14. Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 сәуірдегі 

ұсынымдарының орындалуына мониторинг жүргізу 

туралы. 



15. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға 

арналған жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы. 

16. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің кадрлар 

мәселелері бойынша. 

17. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені 

жаңа редакцияда бекіту туралы. 

18. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 

басқармасының кейбір мәселелері туралы. 

 


