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1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі шешімдерінің 

орындалу жағдайын және «Қазпочта» АҚ Директорлар 

кеңесі комитеттерінің 2020 жылғы үш айдың 

қорытындысы бойынша қызметі туралы ақпаратты қарау 

туралы. 

2. «Қазпочта» АҚ қызметіне коронавирус инфекциясының 

(Covid19) әсерін азайту жөніндегі шаралар туралы. 

3. «Қазпочта» АҚ 2019 жылға арналған жылдық 

қаржылық есебін алдын-ала мақұлдау туралы, «Қазпочта» 

АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі 

және «Қазпочта» АҚ бір жай акциясына шаққандағы 

дивидендтің мөлшері, сондай-ақ осы туралы ақпаратты 

қарау туралы. «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің 

«Қазпочта» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 

әрекеттеріне шағымдары және оларды 2019 жылға қарау 

нәтижелері туралы ақпаратты қарау. 

4. «Қазпочта» АҚ 2019 жылға арналған жылдық есебін 

бекіту туралы, сондай-ақ «Қазпочта» АҚ тұрақты 

дамуының экологиялық құрамы туралы ақпаратты қарау 

туралы. 

5. «Қазпочта» АҚ 2020-2024 жылдарға арналған бизнес-

жоспарына өзгерістер енгізу туралы. 

6. «Қазпочта» АҚ 2020 жылға дейінгі үш айдың 

қорытындылары және 2020 жылға арналған 

Трансформация бағдарламасының түпкілікті 

нәтижелеріне қол жеткізу үшін Жол картасына енгізілген 

өзгертулер бойынша «Жол картасын» іске асырудың 

барысы туралы. 

7. «Қазпочта» АҚ-ның 2019 жылдың қорытындылары 

бойынша 2027 жылға дейінгі даму стратегиясын іске 

асыру туралы Бірыңғай есебін қарау туралы. 

8. Еншілес және тәуелді ұйымдарды басқару туралы, 

сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардың қаржы-

шаруашылық қызметі нәтижелерінің 2019 жылғы қызмет 

көрсеткіштеріне әсері туралы. 

9. «Қазпочта» АҚ 2019-2025 жылдарға арналған 

корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарының 2019 жылға арналған орындалуы туралы 

есепті қарау туралы. 

10. «Қазпочта» АҚ ішкі бақылау жүйесінің және 

тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі туралы 

ақпаратты қарау және оны жақсарту туралы. 

11. «Қазпочта» АҚ 2019 жылғы 31 желтоқсандағы 

тәуекелдер туралы есебін қарау туралы. 

12. «Қазпочта» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің ішкі 

нормативтік құжаттарын бекіту туралы. 

13. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметін тәуелсіз 



бағалау нәтижелері бойынша Есепті қарау туралы. 

14. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы есепті, 

оның ішінде 2020 жылғы 1-тоқсанның қорытындысы 

бойынша аудиторлық есепті қарау туралы. 

15. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 сәуірдегі 

ұсынымдарының орындалуын бақылау туралы. 

16. Директорлар кеңесі Рвегинцев Роман Игорьевичті 

«Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің «Бас аудиторы» 

қызметіне тағайындау туралы және Қызметтің бас 

аудиторы Г.Б. Есентемірованың өкілеттігін тоқтату 

туралы шешімін мойындау туралы. 

17. Сәйкестікті бақылау қызметінің 2020 жылғы 1-

тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау туралы. 

18. Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау нәтижелерін 

қарау туралы «Қазпочта» АҚ. 

19. Директорлар кеңесі мүшелерінің мұрагерлік жоспарын 

қарау туралы «Қазпочта» АҚ. 

20. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы Кеңсесінің 

кейбір мәселелері туралы .. 

21. «Қазпочта» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері 

туралы. 

 


