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1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерінің 

орындалу мәртебесін, сондай-ақ «Қазпочта» АҚ 

Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметі туралы 

ақпаратты 2018 жылдың 2-тоқсанында қарау туралы. 

2. 2018 жылдың 6 айындағы қаржылық есептілікті қайта 

қарау туралы (сыртқы аудиторлармен кездесу). 

2018 жылдың алты айына арналған 2015-2017 жылдарға 

арналған жылдық қаржылық есептілік аудитінің 

қорытындысы бойынша «KPMG Audit» ЖШС 

ұсынымдары бойынша іс-шаралар жоспарын орындау 

туралы есепті қарау. 

4. «Қазпочта» АҚ Басқармасының құрамы туралы. 

5. «Қазпочта» АҚ басшы қызметкерлерінің 2018 жылға 

арналған негізгі көрсеткіштерінің жалпы паспортына 

өзгерістер енгізу туралы. 

6. «Қазпочта» АҚ 2018 жылдың алты айының 

қорытындысы бойынша 2027 жылға дейінгі Даму 

стратегиясын орындау туралы Бірыңғай есепті қарау 

туралы. 

7. «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылдың алты айының 

қорытындысы бойынша 2027 жылға дейінгі HR 

стратегиясын орындау туралы Бірыңғай есепті қарау 

туралы. 

8. «Қазпочта» АҚ-да 2018 жылдың бірінші 

жартыжылдығында инвестициялық жобалардың 

ағымдағы жай-күйін қарастыру. 

9. «Қазпочта» АҚ трансформациялау бойынша Жол 

картасын жүзеге асыру туралы. 

10. «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылдың 01 шілдесіндегі 

тәуекелдер туралы есебін бекіту туралы. 

11. «Қазпочта» АҚ Комплаенс-бақылау қызметін құру 

туралы. 

2018 жылдың бірінші жартыжылдығында 2018-2025 

жылдарға арналған «Қазпочта» АҚ корпоративтік 

басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

жүзеге асыру туралы есепті қарау. 

13. «Қазпочта» АҚ-ның бағалы қағаздар портфелі 

бойынша 2018 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша 

есебін қарау туралы. 

14. Еншілес және тәуелді ұйымдарды басқару туралы, 

сондай-ақ «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылдың бірінші 

жарты жылдығында еншілес және тәуелді ұйымдардың 



қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне әсер ету 

туралы. 

15. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы 

есеп беруді, оның ішінде 2018 жылдың 2-тоқсанының 

қорытындылары бойынша аудиторлық есептерді қарау 

туралы. 

Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 1 шілдедегі 

ұсынымдарын орындау мониторингі. 

17. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға 

арналған жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы. 

18. «Қазпочта» АҚ аға тәуелсіз директорын сайлау 

туралы. 

19. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 

басқармасының кейбір мәселелері туралы. 

 

 


