
2017 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің  

отырыстарының саны туралы ақпарат 

 

№ Ай Мәжіліс өткізген күні Хаттама

ның 

нөмірі 

Мәжілістін түрі Қарасты

рылатын 

мәселеле

рдің 

саны 

1.  қантар «25» қантар 2017 жыл 01/17 кезектен тыс отырыс 1 

2.  ақпан «06» ақпан 2017 жыл 02/16 кезектен тыс отырыс 1 

3.  ақпан «14» ақпан 2017 жыл 03/17 күндізгі отырыс 22 

4.  наурыз «01» наурыз 2017 жыл 04/17 кезектен тыс отырыс 5 

5.  сәуір «13» сәуір 2017 жыл 05/17  сырттай отырыс 9 

6.  сәуір «21» сәуір 2017 жыл 06/17  күндізгі отырыс 16 

7.  маусым «09» маусым 2017 жыл 07/17 күндізгі отырыс 22 

8.  маусым «23» маусым 2017 жыл 08/17 сырттай отырыс 11 

9.  тамыз «26» тамыздан 2017 жыл 09/17 күндізгі отырыс 25 

10.  қыркүйек «22» қыркүйек 2017 жыл 10/17 сырттай отырыс 16 

11.  қазан «20» қазан бастап 2017 жыл 11/17 күндізгі отырыс 14 

12.  қараша «27» қараша 2017 жыл 12/17 кезектен тыс 1 

13.  желтоқсан «9» желтоқсан бастап 2017 жыл 13/17 күндізгі отырыс 19 

14.  желтоқсан «29» желтоқсан бастап 2017 жыл 14/17 сырттай отырыс 7 

Қарастырылатын мәселелердің жалпы саны 169 

 

2017 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және дамыту 

жөніндегі комитет отырыстарының саны туралы ақпарат 

№ Ай Мәжіліс өткізген күні Хатта

маны

ң 

нөмірі 

Мәжілістін түрі Қарастыры

латын 

мәселелерді

ң саны 

1.  ақпан  «14» ақпан 2016 жыл 01/17 күндізгі отырыс 6 

2.  маусым «08» маусым 2017 жыл 02/17 күндізгі отырыс 7 

3.  тамыз «26» тамыздан 2017 жыл 03/17 күндізгі отырыс 9 

4.  қазан «19» қазан бастап 2017 жыл 04/17 күндізгі отырыс 2 

5.  желтоқсан «8» желтоқсан бастап 2017 жыл 05/17 күндізгі отырыс 6 

Қарастырылатын мәселелердің жалпы саны 30 

 

2017 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 

аудит және тәуекелдер комитет отырыстарының саны туралы ақпарат 

№ Ай Мәжіліс өткізген күні Хатта

маны

ң 

нөмірі 

Мәжілістін түрі Қарастырыл

атын 

мәселелердің 

саны 

1.  қантар «25» қантар 2017 жыл 01/17 сырттай отырыс 1 

2.  ақпан «13» ақпан 2017 жыл 02/17 күндізгі отырыс 15 

3.  ақпан «28» ақпан 2017 жыл 03/17 күндізгі отырыс 7 

4.  сәуір «20» сәуір 2017 жыл 04/17   күндізгі отырыс 10 

5.  маусым «08» маусым 2017 жыл 02/17 күндізгі отырыс 11 

6.  тамыз «26» тамыздан 2017 жыл 03/17 күндізгі отырыс 11 

7.  қазан «18» қазан бастап 2017 жыл 04/17 күндізгі отырыс 9 

8.  желтоқсан «8» желтоқсан бастап 2017 жыл 05/17 күндізгі отырыс 11 

Қарастырылатын мәселелердің жалпы саны 75 

 

 

 



2017 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар 

жөніндегі комитет отырыстарының саны туралы ақпарат 
 

№ Ай Мәжіліс өткізген күні Хатта

маны

ң 

нөмірі 

Мәжілістін түрі Қараст

ырыла

тын 

мәселе

лердің 

саны 

1.  қантар «25» қантар 2017 жыл 01/17 кезектен тыс отырыс 2 

2.  ақпан «13» ақпан 2017 жыл 02/17 күндізгі отырыс 6 

3.  ақпан «28» ақпан 2017 жыл 03/17 кезектен тыс отырыс 1 

4.  сәуір  «20» сәуір 2017 жыл 04/17 күндізгі отырыс 8 

5.  маусым «08» маусым 2017 жыл 05/17 күндізгі отырыс 4 

6.  тамыз «26» тамыздан 2017 жыл 03/17 күндізгі отырыс 6 

7.  қазан «18» қазан бастап 2017 жыл 04/17 күндізгі отырыс 3 

8.  желтоқсан «7» желтоқсан бастап 2017 жыл 05/17 күндізгі отырыс 6 

Қарастырылатын мәселелердің жалпы саны 36 

 


