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1. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазпочта» АҚ 

Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау және 

сыйлықақылар беру туралы мәселені қарау туралы. 

2. Орталық аппараттың ұйымдық құрылымының кейбір 

мәселелері туралы 

«Қазпочта» АҚ. 

3. «Қазпочта» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері 

туралы. 

4. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі шешімдерінің 

орындалу жай-күйін және 2021 жылдың тоғыз айының 

қорытындысы бойынша «Қазпочта» АҚ Директорлар 

кеңесі комитеттерінің қызметі туралы ақпаратты қарау 

туралы. 

5. 2021 жылдың 6 айындағы қаржылық есептілікке 

шолуды қарау туралы (сыртқы аудиторлармен кездесу). 

6. 2021 жылдың алты және тоғыз айының қорытындысы 

бойынша 2020 жылға арналған жылдық қаржылық 

есептілік аудитінің нәтижелері бойынша «KPMG Audit» 

ЖШС ұсынымдары бойынша Іс-шаралар жоспарының 

орындалуы туралы есепті қарау туралы. 

7. «Трансформация жөніндегі Жол картасын іске асыру 

барысы туралы» есепті қарау туралы 

«Қазпочта» АҚ 2021 жылдың алты және тоғыз айының 

қорытындысы бойынша», сондай-ақ «Қазпочта» АҚ 2021-

2025 жылдарға арналған Трансформация 

бағдарламасының жобалық портфеліне және «Қазпочта» 

АҚ 2021 жылға арналған Трансформация 

бағдарламасының Жол картасына өзгерістерді бекіту 

туралы» . 

8. Даму стратегиясын іске асыру туралы Бірыңғай есепті 

қарау туралы 

«Қазпочта» АҚ 2021 жылдың алты айының қорытындысы 

бойынша 2027 жылға дейін. 

9. «Қазпочта» АҚ 2021 жылғы 1 шілдедегі тәуекелдер 

туралы есебін қарау туралы. 

10. «Қазпочта» АҚ Орталық аппараты қызметкерлерін 

талдау және бағалау бойынша жүргізілген жұмыстардың 

нәтижелерін қарау туралы. 

11. «Қазпочта» АҚ жылжымайтын мүлік объектілерін 

иеліктен шығаруды бекіту туралы. 

12. 2021 жылдың алты және тоғыз айының 

қорытындылары бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы, оның ішінде өндірістегі жазатайым оқиғалар 

және олардың алдын алуға бағытталған шаралар туралы 

ақпаратты қарау туралы. 

13. Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есепті қарау 

туралы 



«Қазпочта» АҚ, оның ішінде 2021 жылдың 2-тоқсанының 

қорытындысы бойынша аудиторлық есептер. 

14. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға 

арналған жылдық аудит жоспарына өзгерістер енгізу 

туралы. 

15. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадр мәселелері 

туралы. 

16. «Қазпочта» АҚ Сәйкестікті бақылау қызметінің 2021 

жылғы 2 тоқсандағы есебін қарау туралы. 

17. «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Б.Н.Ешонқұловқа 

басқа ұйымда қызмет атқаруға келісім беру туралы. 

18. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшы Кеңсесінің 2021 

жылғы 2 және 3 тоқсандағы есебін қарау туралы 

 


