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1. «Қазпочта» АҚ 2021 жылдың қорытындысы бойынша 

бағалы қағаздар портфелі туралы есебін қарау туралы. 

2. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазпочта» АҚ 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және алаяқтыққа 

қарсы іс-қимыл туралы есепті қарау туралы. 

3. «Қазпочта» АҚ-ның 2021 жылдың қорытындысы 

бойынша мүдделі тұлғалармен жасалған мәмілелер 

туралы, сондай-ақ мүдделі тұлғалармен жасалған 

мәмілелер туралы есебін қарау туралы. 

4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша өндірістегі 

жазатайым оқиғалар және олардың алдын алуға 

бағытталған шаралар туралы ақпаратты қоса алғанда, 

еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі есепті қарау 

туралы. 

5. «Қазпочта» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа 

толықтыруларды бекіту туралы. 

6. «Қазпочта» АҚ Проактивті ақпараттандыру саясатына 

толықтыруларды бекіту туралы. 

7. «Қазпочта» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы. 

8. «Қазпочта» АҚ Комплаенс-бақылау қызметі туралы 

ережеге және «Қазпочта» АҚ Комплаенс-бақылау қызметі 

басшысының лауазымдық сипаттамасына өзгерістер мен 

толықтыруларды бекіту туралы. 

9. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 

іс-қимыл мақсатында «Қазпочта» АҚ Ішкі бақылау 

қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту 

туралы. 

10. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге 

толықтырулар енгізу туралы. 

11. 2021 жылдың қорытындысы бойынша 2020 жылға 

арналған жылдық қаржылық есептілік аудитінің 

нәтижелері бойынша «KPMG Audit» ЖШС ұсынымдары 

бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 

есепті қарау туралы. 

12. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 

жөніндегі есеп комитеті жүргізген «Қазпочта» АҚ 

активтерін басқару тиімділігінің мемлекеттік аудитінің 

қорытындылары бойынша қабылданған шаралар туралы 

ақпаратты қарау туралы. 

13. «Қазпочта» АҚ 2019 жылғы 5 наурыздан 2019 жылғы 

30 тамызға дейінгі кезеңде «Эрнст энд Янг Казахстан» 

ЖШС жүргізген АТ аудитінің ескертулерін жою 

жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 

есепті қарау туралы. 2021 жылдың қорытындысы. 

14. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазпочта» АҚ 



2027 жылға дейінгі кадрлық стратегиясын іске асыру 

туралы Бірыңғай есепті қарау туралы. 

 


