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1.  «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылға 
арналған шешімдерінің орындалу мəртебесін қарау туралы.

2.  «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылдың 
қорытындылары бойынша күтуін жүзеге асыру туралы 
ақпаратты қарау туралы. 

3. «Қазпочта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі Даму 
стратегиясын іске асыру жөніндегі Жол картасын бекіту 
туралы. 

4.  «Қазпочта» АҚ 2017-2018 жылдарға арналған 
трансформациялау бағдарламасының Жол картасын іске 
асырудағы жетістіктер жəне «Қазпочта» АҚ 2014-2022 
жылдарға арналған трансформациялық бағдарламасының 
жобалық инвестициялары мен жеңілдіктерін бекіту. 

5. SAP ERP жобасының орындалуы туралы. 
6. «Қазпочта» АҚ-дағы кірістерді, шығыстарды жəне 

капитал салымдарының жыл сайынғы жоспарлау саясатын 
бекіту туралы. 

7.  «Қазпочта» АҚ 2017 жылға корпоративтік басқару 
диагностикасының нəтижелерін қарастыру жəне 
«Қазпочта» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту. 

8. 2017 «Қазпочта» АҚ ішкі бақылау жəне тəуекелдерді 
басқару жүйесін талдаудағы «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит 
қызметінің нəтижелері туралы. 

9. 2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Ішкі 
аудит қызметінің ұсыныстарын орындау мониторингі 
туралы. 

10.  «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық 
есептілігінің 2017 жылдың 4- тоқсаны мен 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша жəне  Ішкі аудит қызметінің 2017 
жылдың 4- тоқсанындағы қызметінінің есептілігін бағалау 
туралы  

11.  «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадрлық 
мəселелері бойынша. 

12. 2018 жылға тəуекелдер картасында анықталған 
тəуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту 
туралы. 

13. Контрагенттік банктермен белсенді операциялар 
жүргізу үшін лимиттерді белгілеу туралы. 

14. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылдың 
21-ші сəуірінде бекіткен Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі анықтаған бұзушылықтар мен кемшіліктерді 



жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының, жауапты 
орындаушылар жəне іс-шаралар жоспарының 
орындаулының аяқталуы туралы  

15. «Қазпочта» АҚ Комплаенс-бақылау қызметінің 
қызметі мен бағыныштылығы туралы «Қазпочта» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 9 желтоқсандағы 
шешімін орындау туралы ақпаратты қарау туралы. 

16. 2017 жылдың 26 тамызында «Қазпочта» АҚ 
Директорлар кеңесі бекіткен Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Шығыс Қазақстан филиалының 
құжаттамалық тексеру нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөніндегі іс-
шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есептілікті 
қарастыру туралы. 

17. «Қазпочта» АҚ-ның 2017 жылдың қорытындысы 
бойынша бағалы қағаздар портфелі бойынша есебін қарау 
туралы. 

18. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Қазпочта» 
АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жəне 
алаяқтыққа қарсы іс-қимыл туралы есепті қарау туралы. 

19. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 03.04.2015ж. 
Шешімімен (№ 03/15 хаттама) бекітілген «Қазпочта» АҚ 
орталық аппаратының қызметкерлеріне əлеуметтік қолдау 
көрсету туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы. 

20. «Қазпочта» АҚ 2017 жылға арналған əлеуметтік 
тұрақтылық рейтингісін анықтау бойынша зерттеулер 
нəтижелерін қарастыру. 

21. «Қазпочта» АҚ Омбудсменінің кейбір мəселелері 
туралы: 

1) 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Қазпочта» АҚ 
Омбудсменінің есебін қарастыру; 

2) «Қазпочта» АҚ Омбудсменінің 2018 жылға НҚК 
Картасын картасын бекіту туралы. 

22.  «Қазпочта» АҚ мүдделі мəмілелер жасасу туралы. 
23.  «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 

комитеттерінің 2017 жылға арналған есебін қарау. 
24.  «Қазпочта» АҚ тəуелсіз директоры Адриан Иан 

Хоуинкке басқа ұйымдағы лауазымға келісім беру туралы.
25.  «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің тиімділігі 

туралы. 
26. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, 

Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің 
мүшелерінің жəне «Қазпочта» АҚ Корпоративтік 
хатшысының қызметін бағалау ережесінің жаңа 
редакциясын бекіту туралы. 

27.  «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы кеңсесінің 
кейбір мəселелері туралы. 

 

 


