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Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

жатақхана беру 

 

Предоставление общежития обучающимся в организациях технического 

и профессионального образования 

 

Мемлекеттік мекеме 

 

 

Государственный орган 

«Павлодар облысының білім беру басқармасы» 

(edupvl.gov.kz) 

 «Управление образования Павлодарской 

области» (edupvl.gov.kz) 

Қызмет алушылар 

Получатели услуги 

Жеке тұлғалар 

Физические лица 

Қызмет көрсететін орын 

Место предоставления 

услуги 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі: 

- Павлодар бизнес-колледжі 

Канцелярия услугодателя: 

- Павлодарский бизнес-колледж 

Қызмет құны 

Стоимость услуги 

Тегін  

Бесплатно  

Қызмет көрсету мерзімі  

Срок оказания услуги 

10 жұмыс күні 

10 рабочих дней 

«Электронды үкімет» 

порталында қызмет 

көрсету 

Оказание услуги на 

портале «электронного 

правительства» 

Жоқ  

 

 

Нет    

Мемлекеттік мекеме 

арқылы қызмет көрсету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) осы стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша ұйым басшысының атына жатақханадан 

орын беру туралы өтініш; 

2) отбасы болған жағдайда, отбасының құрамы 

туралы анықтама; 

3) ата-анасының (ата-аналарының) қайтыс болуы 

туралы куәліктің көшірмесі (жетім балалар үшін); 

4) отбасында 4 немесе одан да көп баланың 

болуы туралы анықтама    (көпбалалы 

отбасылардан шыққан балалар үшін); 

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрінің 2014 жылғы 1 

сәуірдегі №142-І бұйрығымен бекітілген нысан 

бойынша мүгедектігін растау туралы анықтама; 

6) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алу үшін 

құқықты растау туралы анықтама немесе жан 

басына шаққандағы  орташа табысы күнкөріс 
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Оказание услуги через 

госорган 

деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалар 

үшін атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің 

жоқтығы туралы анықтама;  

7) жеке басын куәландыратын құжат (салыстыру 

үшін). 

1) заявление на имя руководителя организации о 

предоставлении места в общежитии по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему стандарту; 

2) справка о составе семьи, при наличии семьи; 

3) копия свидетельства о смерти родителя 

(родителей) (для детей – сирот); 

4) справка о наличии в семье 4-х и более детей 

(для детей из  многодетных семей); 

5) справка о подтверждении инвалидности по 

форме, утвержденной приказом Министра труда 

и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 1 апреля 2014 года № 142-Ґ; 

6) справка о подтверждении права для получения 

государственной адресной социальной помощи 

или справка об отсутствии оказания адресной 

социальной помощи, для детей из семей в 

которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума; 

7) документ удостоверяющий личность (для 

идентификации). 

ХҚО арқылы қызмет 

көрсету 

Оказание услуги через 

ЦОН 

Жоқ  

 

Нет  

Мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижесі  

 

 

 

Результат оказания 

госуслуги 

Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында білім алушыларға осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет  стандартына 1-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша жатақхана беру туралы 

жолдама.  

Направление о предоставлении общежития 

обучающимся в организациях технического и 

профессионального образования по форме 

согласно приложению 1 к стандарту 

государственной услуги. 
 

 


