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1. «Қазпочта» АҚ-ның директорлар Кеңесінің шешімі 

туралы, сондай-ақ «Қазпочта» АҚ Директорлар 

кеңесінің комитеттері туралы 2018 жылғы 1 тоқсандағы 

ақпарат.  

2.  «Қазпочта» АҚ 2017 жылға арналған қаржы есептілігінің 

алдын-ала қорытындылары туралы. 

3. «KPMG Аудит» ЖШС 2017 жылдың жыл сайынғы 

қаржылық есептіліктің аудиті қорытындылары 

бойынша Басшылыққа хаты мен Ӛткен кезеңдердің 

ұсынымдарын орындау жӛніндегі іс-шаралар жоспарын 

орындау прогрессі туралы ақпарат. 

4. Жалғыз акционерге «Қазпочта» АҚ-ның ӛткен қаржы 

жылындағы таза табысын бӛлу тәртібі туралы және 

«Қазпочта» АҚ бір жай акциясына есептелген 

дивидендтер мӛлшері туралы ұсыныстар енгізу туралы. 

5. «Қазпочта» АҚ Жалғыз Акционерінің «Қазпочта» АҚ 

мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері мен 

2017 жылға арналған іс-әрекеттеріне қатысты 

ӛтініштерін қарау туралы. 

6. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма 

мүшелерінің сыйақы мӛлшері туралы ақпаратты қарау 

туралы. 

7.  «Қазпочта» АҚ 2017 жылға арналған жылдық есебін 

бекіту туралы. 

8. «Қазпочта» АҚ 2017 жылдың қорытындысы бойынша 

2017-2021 жылдарға арналған «Қазпочта» АҚ бизнес-

жоспарын орындау туралы есебін қарау туралы. 

9. 2018 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы 

бойынша «Қазпочта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі Даму 

стратегиясын іске асыру туралы есепті қарау туралы. 

10. «Қазпочта» АҚ Басқармасының мүшесі - Әкімшілік 

мәселелер жӛніндегі басқарушы директорды сайлау 

туралы 

11. «Қазпочта» АҚ басшыларының ұзақ мерзімді 

қызметінің негізгі кӛрсеткіштерін және олардың 2018-

2020 жылдарға арналған нысаналы кӛрсеткіштерін 

бекіту туралы 

12. «Қазпочта» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің 

жалпы санын бекіту туралы. 

13.  «Қазпочта» АҚ-ның Бизнесті трансформациялау 

бағдарламасының Жол картасын іске асыру барысы 

және «Қазпочта» АҚ 2017-2018 жылдарға арналған 

бизнесті трансформациялау бағдарламасының жаңа 

нұсқасында мақұлдау туралы. 

14. «Қазпочта» АҚ-да SAP ERP жобасын іске асыру 

барысы туралы. 



15. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы есеп, оның 

ішінде 2018 жылдың бірінші тоқсанындағы аудиторлық 

есептерді қарау туралы. 

16. Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 1 сәуірдегі 

ұсынымдарының орындалуына мониторинг жүргізу 

туралы. 

17. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018-2020 

жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы. 

18. «Қазпочта» АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 

жүйесін жетілдіру жӛніндегі Тұжырымдаманы іске 

асыру жӛніндегі іс-шараларды аяқтау туралы, сондай-ақ 

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 

жетілдіру жӛніндегі шаралар туралы қосымша 

ақпараттың қаралуы 

19. Тәуекелдерді басқару жүйелерін және ішкі бақылау 

жүйесін жетілдіру тұжырымдамасы шеңберінде және 

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесіне ұсыну 

шеңберінде жобаны басқару шеңберінде кассалық 

операциялар бойынша ішкі бақылау жүйесін жетілдіру 

бойынша егжей-тегжейлі жоспарларды қарастыру. 

20. Контрагенттік банктермен белсенді операциялар 

жүргізу шегі туралы 

21. 2018 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы 

бойынша бұзушылықтарды талдау және оларды жою 

жӛніндегі шараларды қоса алғанда, тауарларды, 

жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы есепті 

қарау туралы. 

22.  «Қазпочта» АҚ-да банктік операцияларды жүргізудің 

жалпы талаптары туралы ережеге ӛзгерістер мен 

толықтыруларды бекіту туралы. 

23. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 

24.  «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Б.М. 

Қарымсақовқа басқа мекемеде лауазымға орналасуға 

келісім беру туралы. 

25. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттерінің 

құрамы туралы. 

26. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау 

туралы. 

27.  «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 

 

 

 

 

 


