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1.       «Қазпошта» АҚ Корпоративтік 
басқаруды жетілдіру жоспарын іске асыру 
туралы есебін қарастыру жəне «Қазпошта» 
АҚ Корпоративтік басқаруды жетілдірудің 
орташа мерзімді жоспарын 2016-2020 
жылдарға бекіту туралы.  

2.       «Қазпошта» АҚ Жалғыз 
Акционерінің 2016 жылға арналған 
болжалдарын іске асыру бойынша іс-
шаралардың жоспарын бекіту жəне 
Жалғыз Акционерінің болжалдарын 2015 
жылғы қорытындылары бойынша іске 
асыру барысы туралы ақпаратты 
қарастыру туралы.   

3.       Қоғамның 2015 жылдың 
қорытындылары бойынша Даму 
стратегиясын іске асыру бойынша іс-
шараларын орындау барысы туралы 
ақпаратты қарастыру туралы.  

4.       «Қазпошта» АҚ Даму стратегиясын 
іске асыру жоспарын 2020 жылға дейінгі 
Транфсормация Бағдарламасы шеңберінде 
қарастыру туралы.  

5.       «Қазпошта» АҚ 2015 жылдың 
қорытындылары бойынша инвестициялық 
жобалардың ағымдағы мəртебесін 
қарастыру туралы. 

6.       «Қазпошта» АҚ Трансформация 
бойынша жол картасын іске асыру барысы 
туралы.  

7.       «Қазпошта» АҚ басқарушы 
жұмыскерлер қызметінің негізгі 
көрсеткіштер картасын жəне олардың 



мақсатты мəндерін ұзақ мерзімді кезеңге – 
2016-2018 жылдарға бекіту туралы.  

8.       «Қазпошта» АҚ басқарушы 
жұмыскерлер қызметінің негізгі 
көрсеткіштер картасын жəне олардың 
мақсатты мəндерін қысқа мерзімді кезеңге 
– 2016 жылға бекіту туралы.  

9.       «Қазпошта» АҚ басқарушы 
жұмыскерлердің, Ішкі аудит қызметі жəне 
Корпоративті Хатшы Аппараты 
жұмыскерлердің лауазымдарын 
(грейдтерін) бағасын бекіту туралы.  

10.   «Қазпошта» АҚ Өкілдігінің Ресей 
Федерациясында (Мəскеу қаласы) 
жабылуы туралы. 

11.   «Қазпошта» АҚ-да 2015 жылдың 
қорытындылары бойынша жемқорлық пен 
алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жасау 
бойынша есепті қарастыру туралы.  

12.   «Қазпошта» АҚ 2016жылға арналған 
тəуекел-тəбетін, Картаны жəне Тəуекелдер 
тізбесін, негізі тəуекелдерге 
толеранттылықты бекіту туралы.  

13.   «Қазпошта» АҚ брокерлік жəне 
дилерлік қызметін реттейтін ішкі 
нормативтік құжаттарды бекіту туралы.  

14.   «Қазпошта» АҚ жылжымайтын 
мүлік объектілерін іске асыру туралы. 

15.   «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит 
қызметінің кейбір мəселелері туралы:  

1) «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 
2015 жылғы 4-тоқсан жəне 2015 жыл 
бойынша есебін қарастыру туралы;  

2) 2016 жылға арналған жылдық 
аудиторлық жоспарды бекіту туралы;  

3) «Қазпошта» АҚ Ішкі аудит қызметінің 
кадрлық мəселелері туралы. 

16.   «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі 
мүшелерін оқытудың кейбір мəселелері 
туралы.  

17.   «Қазпошта» АҚ Корпоративтік 
Хатшы Аппаратының кейбір мəселелері  
туралы. 

 

 


