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1. «Қазпочта» АҚ Жарғысына өзгерістерді енгізу 

туралы. 

2. «Қазпочта» АҚ орталық аппаратының жалпы 

санын бекіту және оның ұйымдастырушылық 

құрылымының жобасын қарастыру туралы. 

3. «Қазпочта» АҚ басқарушы жұмыскерлерінің 

қызметтерінің негізгі көрсеткіштерінің картасын 

және олардың мақсатты мәндерін, сондай-ақ 

қысқа мерзімді кезеңге – 2017 жылға 

инвестициялық параметрлерінің тізімін бекіту 

туралы 

4. 2017-2019 жылдарға арналған «Қазпочта» АҚ 

басқарушы жұмыскерлерінің қызметтерінің 

негізгі көрсеткіштерінің картасын және олардың 

мақсатты мәндерін бекіту туралы. 

5. 2017 жылдың үш айының қорытындылары 

бойынша «Қазпочта» АҚ инвестициялық 

жобаларының ағымдағы мәртебесін қарастыру 

туралы.  

6. «Қазпочта» АҚ трансформациялау бойынша 

жол картасын іске асыруының барысы туралы. 

7. 2017 жылдың 1 тоқсанының қорытындылары 

бойынша «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің 

болжалдарын іске асыру барысы туралы 

ақпаратты қарастыру туралы.  

8. 2017 жылдың үш айының қорытындылары 

бойынша 2017-2012 жылдарға арналған 

«Қазпочта» АҚ Бизнес жоспарын орындау туралы 

«Қазпочта» АҚ есебін қарастыру туралы.  

9. Жалғыз акционердің қарауына 2017-2019 

жылдарға арналған «Қазпочта» АҚ қаржылық 

есептілігінің аудитін іске асыратын аудиттік 

ұйымын және оның қызметтерінің төлем 

мөлшерін анықтау туралы сұрағын шығару 

туралы.  

10. «Аудит КМПГ» ЖШС қосымша сыйақысы 

туралы.  

11. 2014-2016 жылдарға арналған жылдық 

қаржылық есептілігінің аудитінің 

қорытындылары бойынша сыртқы аудитордың 

ұсыныстарын орындау бойынша іс-шаралар 

жоспарын қарастыру туралы.  



12. «Қазпочта» АҚ-да Тәуекелдерді басқару 

және ішкі бақылау жүйесін құру бойынша 

тұжырымдамасының жаңа редакциясын 

қарастыру туралы.  

13. 2017 жылдың үш айының қорытындылары 

бойынша Қызыл аймақтағы тәуекелдерді басқару 

бойынша іс-шаралар жоспарын орындау туралы 

және тәуекелдер туралы «Қазпочта» АҚ есебін 

қарастыру туралы.  

14. «Қазпочта» АҚ Тәуекелдерді басқару 

саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту 

туралы.  

15. Контрагент банктерімен белсенді 

операцияларына қойылатын шектеулер туралы.  

16. 2016 жылға «Қазпочта» АҚ Жылдық есебін 

бекіту туралы.  

17. «Қазпочта» АҚ Инкассация қызметін 

дамыту жоспарын қарастыру туралы.  

18. «Қазпочта» АҚ бүкіл қызметі бойынша 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 

жұмыс істеу туралы ақпаратты қарастыру туралы.  

19. «Қазпочта» АҚ брокерлік және дилерлік 

қызметін жетілдіру бойынша «Қазпочта» АҚ Ішкі 

аудит қызметінің ұсыныстарын орындауын 

бақылау нәтижелері туралы есепті қарастыру 

туралы.  

20. 2017-2022 жылдарға арналған «Қазпочта» 

АҚ АТ-стратегиясын бекіту туралы.  

21. 2017 жылға «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит 

қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарына 

өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы.  

22. «Қазпочта» АҚ Басқарушы Комитетінің 

құрамы туралы.  

 

 

 


