
Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды 

даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 

бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау 

 

Прием документов на конкурс по размещению государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, 

профессиональным и послесредним образованием 

 

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 арқылы 

- Павлодар облысының білім беру басқармасы 

 

Канцелярия услугодателя 

- Управление образования Павлодарской области 

 

Қызмет құны 

Стоимость 

услуги 

Тегін  

Бесплатно  

Қызмет көрсету 

мерзімі 

 

 

 

 

 

 

Срок оказания 

услуги 

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсырған сәттен бастап –10жұмыс күні; 

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 

минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат 

етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут. 

 

1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем– 10 

рабочих дней; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов услугополучателем– 20 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя– 30 минут. 

«Электронды 

лицензиялау» 

порталында 

қызмет көрсету 

 

Жоқ  

 



Оказание услуги 

на портале 

«электронного 

лицензирования» 

 

Нет 

Мемлекеттік 

мекеме арқылы 

қызмет көрсету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги 

через госорган 

1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2017 жылғы   7 тамыздағы № 397 бұйрығымен бекітілген 

стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойыншаТехникалық 

және кәсіптік, орта білімненкейінгі білімі бар кадрларды 

даярлауға арналған мемлекеттік білім берутапсырысын 

орналастыружөніндегі комиссия төрағасының атына 

жазылған өтініш; 

2) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы анықтамасы немесе куәлігінің, жарғының, банктен 

анықтаманың, салықоргандарынан қарызының жоқтығы 

туралы анықтаманың көшірмесі; 

3) жылжымайтын мүлікке құқықты орнатушы (жекеменшік 

немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы (жедел  басқару) 

құжаттардың көшірмелері; 

4) стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға ұсыныс 

ұсынысы. 

 Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартында қарастырылған тізбеге сәйкес құжаттар 

топтамасын толық ұсынбаған жағдайда және (немесе) 

қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынғанда көрсетілетін 

қызметті беруші құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

 

 

1) заявление на имя председателя Комиссии по размещению 

государственного образовательного заказа на подготовку 

кадров с техническим, профессиональным и послесредним 

образованием по форме согласно приложению 1 к стандарту, 

утвержденному приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 397; 

2) справка или копия свидетельства о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица, устава, 

справки из банка, справки из налоговых органов об 

отсутствии задолженности; 

3) копии правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество (собственное или на праве хозяйственного 

ведения (оперативного управления); 

4) предложения на размещение государственного 

образовательного заказа по форме согласно приложению 2 к 

стандарту. 

В случаях представления услугополучателем неполного 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013418#z124
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z86
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V080005446_#z454
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011273#z402
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013418#z126
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011384#z105
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z465
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z465
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013418#z4


пакета документов согласно перечню, предусмотренному 

настоящим стандартом и (или) документов с истекшим 

сроком действия услугодатель отказывает в приеме 

заявления. 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

нәтижесі  

 

 

 

 

 

 

Результат 

оказания 

госуслуги 

Білім беру ұйымдарындағы техникалық, кәсіптік және орта 

білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған 

мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша 

конкурсқа құжаттар қабылдау немесе Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы   7 

тамыздағы № 397 бұйрығымен бекітілген стандарттың                

10 - тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік 

қызмет көрсетуден бас тарту туралы хабарлама. 

 

Уведомление о принятии документов на конкурс по 

размещению государственного образовательного заказа на 

подготовку кадров с техническим, профессиональным и 

послесредним образованием в организациях образования 

либо мотивированный отказ в оказании государственной 

услуги по основаниям, предусмотренным  пунктом  10 

стандарта, утвержденному приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 397. 
 


