
Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын 

беру 

 

Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном 

образовании 

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: 

- КМҚК «Павлодар бизнес-колледжі» 

канцелярия услугодателя: 

-КГКП «Павлодарский бизнес-колледж»  

Қызмет құны 

 

Стоимость услуги 

Тегін  

 

Бесплатно  

Қызмет көрсету мерзімі 

 

Срок оказания услуги 

20 күнтізбелік күн 

 

20 календарных дней 

«Электронды үкімет» 

порталында қызмет 

көрсету 

Оказание услуги на 

портале «электронного 

правительства» 

Жоқ  

 

 

Нет    

Мемлекеттік мекеме 

арқылы қызмет көрсету 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги через 

госорган 

1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартқа 1-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша білім туралы 

құжаттың жоғалу  мән-жайлары  немесе басқа да 

себептері (тегінің, атының, әкесі атының (бар 

болса) өзгеруі, жарамсыздығы немесе оны толтыру 

кезіндегі қателер) баяндалған өтініш; 

2) жеке куәліктің көшірмесі (тұлғаны салыстыру 

үшін). 

 

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги, в 

котором излагаются обстоятельства утери 

документа об образовании или другие причины 

(изменение фамилии, имени, отчества (при 

наличии), негодность или ошибки при заполнении 

документа); 

2) документ, удостоверяющий личность (для 



идентификации) 

«Азаматтарға арналған 

үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы»  

арқылы қызмет көрсету 

 

 

 

 

Оказание услуги через 

некоммерческое 

акционерное общество 

«Государственная 

корпорация 

«Правительство для 

граждан» 

1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартқа 1-

қосымшаға  сәйкес нысан бойынша техникалық 

және кәсіптік оқу орны басшысының атына өтініш, 

онда білім туралы құжаттың жоғалу  мән-жайлары  

немесе басқа да себептері (тегінің, атының, әкесі 

атының (бар болса) өзгеруі, жарамсыздығы немесе 

оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалады; 

2) жеке куәліктің көшірмесі (тұлғаны салыстыру 

үшін). 

 

1) заявление на имя руководителя учебного 

заведения технического и профессионального 

образования по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги, в 

котором излагаются обстоятельства утери 

документа об образовании или другие причины 

(изменение фамилии, имени, отчества (при его 

наличии), негодность или ошибки при заполнении 

документа); 
2) документ, удостоверяющий личность (для 

идентификации). 

Мемлекеттік қызметті 

көрсету нәтижесі  

  

Результат оказания 

госуслуги 

Техникалық және кәсіптік білім туралы 

құжаттардың телнұсқасы  

 

Дубликат документов о техническом и 

профессиональном образовании 
 


