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Перечень оказываемых государственных 

услуг 
Мемлекеттік қызметтерді көрсету тізімі ФИО ответственного лица 

1. Предоставление общежития обучающимся в 

организациях технического и 

профессионального обучения 

Техникалық және кәсiптiк бiлiм беру 

ұйымдарында бiлiм алушыларға жатақхана 

беру 

Ескендирова Валентина 

Доюновна 

Перевозчикова Наталья 

Александровна 

2.Прием документов в организации технического 

и профессионального образования 

Техникалық және кәсiптiк бiлiм беру 

ұйымдарына құжаттар қабылдау 

 

Черкасова Евгения Анатольевна 

Кислинская Алена Васильевна 

3. Выдача справки лицам, не завершившим 

техническое и профессиональное образование, 

послесреднее образование 

Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен 

кейiнгi бiлiм алуды аяқтамаған адамдарға 

анықтама беру 

 

Кислинская Алена Васильевна 

4. Перевод и восстановление обучающихся в 

организациях образования, реализующих 

образовательные программы технического и 

профессионального послесреднего образования  

Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен 

кейiнгi бiлiмнiң бiлiм беру бағдарламаларын 

iске асыратын бiлiм беру ұйымдарындағы 

бiлiм алушыларды ауыстыру және қайта 

қабылдау 

 

Кислинская Алена Васильевна 

5. Выдача дубликатов документов о 

техническом и профессиональном образовании  

Техникалық және кәсiптiк бiлiм туралы 

құжаттардың телнұсқаларын беру 

Кислинская Алена Васильевна 

6. Прием документов для прохождения 

аттестации на присвоение (подтверждение) 

квалификационных категорий педагогических 

работников и приравненных к ним лицам 

организации образования, реализующих 

программы дошкольного воспитания и 

обучения, начального, основного среднего, 

общего среднего, технического и 

профессионального послесреднего образования 

Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту, 

бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта, 

техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен 

кейiнгi бiлiм беру бағдарламаларын iске 

асыратын бiлiм беру ұйымдарының педагог 

қызметкерлерi мен оларға теңестiрiлген 

тұлғаларға бiлiктiлiк санаттарын беру 

(растау) үшiн оларды аттестаттаудан 

өткiзуге құжаттарды қабылдау 

 

Костылева Светлана 

Владимировна 

7. Прием документов для участия в конкурсе на 

присуждение звания «Лучший педагог» 

«Үздiк педагог» атағын беру конкурсына 

қатысу үшiн құжаттар қабылдау 

 

Костылева Светлана 

Владимировна 

8. Предоставление бесплатного питания 

отдельным категориям граждан, а также лицам, 

находящимся под опекой (попечительством) и 

патронатом, обучающимся и воспитанникам 

организаций технического и 

профессионального, послесреднего и высшего 

образования 

Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен 

кейiнгi және жоғары бiлiм беру 

ұйымдарындағы тәрбиеленушiлер мен бiлiм 

алушылардың жекелеген санаттағы 

азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық 

(қамқоршылықтағы) пен патронаттағы 

тұлғаларына тегiн тамақтандыруды ұсыну 

 

Ахметжанова Сауле Орайхановна 

9. Предоставление академических отпусков 

обучающимся в организациях образования 

Бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларға 

академиялық демалыс беру 

 

Кислинская Алена Васильевна 

 


