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1. «Қазпочта» АҚ 2019 жылғы 8 айдағы тыңдау 

қорытындылары бойынша хаттамалық нұсқаулықтарды 

қарау туралы. 

2. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі шешімдерінің 

орындалу жағдайын және «Қазпочта» АҚ Директорлар 

кеңесі комитеттерінің 2019 жылғы алты айдың 

қорытындысы бойынша қызметі туралы ақпаратты қарау 

туралы. 

3. 2019 жылдың 6 айындағы қаржылық есептілікке шолу 

жасау туралы (сыртқы аудиторлармен кездесу). 

4. 2019-2016 жылдарға арналған жылдық қаржылық 

есептілік аудитінің нәтижелері бойынша «KPMG Аудит» 

ЖШС ұсынымдары бойынша іс-шаралар жоспарының 

орындалуы туралы есепті қарау туралы. 

5. «Қазпочта» АҚ Трансформациялау бағдарламасының 

2019 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы 

бойынша және «Қазпочта» АҚ 2019 жылға арналған 

Трансформациялау бағдарламасының түпкілікті 

нәтижелеріне қол жеткізу үшін Жол картасына өзгертулер 

мен толықтыруларды бекіту туралы. 

6. «Қазпочта» АҚ 2019 жылғы 6 айдың қорытындысы 

бойынша 2027 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске 

асыру туралы Бірыңғай есепті қарау туралы. 

7. Еншілес және тәуелді ұйымдарды басқару туралы, 

сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардың қаржылық-

шаруашылық қызметінің 2019 жылдың бірінші 

жартыжылдығындағы жұмысына әсер етуі туралы. 

8. «Қазпочта» АҚ почта байланысы мен ТОП-20 

қызметіне қосылуының біріккен индексі туралы. 

9. «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелеріне 2018 жылдың 

нәтижелері бойынша жұмыс нәтижелерін бағалау және 

сыйақы төлеу туралы мәселені қарау туралы. 

10. «Қазпочта» АҚ 2019 жылғы алты айдың 

қорытындысы бойынша 2027 жылға дейінгі Кадрлық 

стратегияны іске асыру туралы Бірыңғай есепті қарау 

туралы. 

11. Өндірістегі жазатайым оқиғалар және олардың алдын 

алуға бағытталған шаралар туралы ақпаратты қоса 

алғанда, еңбекті қорғау және қауіпсіздік туралы есепті 

қарау, 2019 жылдың алты айының қорытындысы 

бойынша. 

12. «Қазпочта» АҚ 2019 жылғы 1 шілдедегі тәуекелдер 

туралы есебін қарау туралы. 

13. «Қазпочта» АҚ 2019-2025 жылдарға арналған 2019-

2025 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды 

жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2019 жылғы 



1-жартыжылдықта орындалуы туралы есепті қарау 

туралы. 

14. 2018 жылдың алты айының қорытындысы бойынша 

«Қазпочта» АҚ тұрақты дамуы туралы есепті қарау 

туралы. 

15. Жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару туралы. 

16. «Қазпочта» АҚ Комплаенс-бақылау қызметінің 

кадрлық мәселелері туралы. 

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

оның ішінде 2019 жылғы 2-тоқсанның қорытындысы 

бойынша аудиторлық есепті қарау туралы. 

18. Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 маусымдағы 

ұсынымдарының орындалуын бақылау туралы. 

19. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынылатын 

есептердің тізімі туралы. 

20. «Қазпочта» АҚ Басқармасы туралы ережеге 

толықтыруларды бекіту туралы. 

21. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадрлық 

мәселелері туралы. 

 


