
Мемлекеттік қызмет көрсету карточкасы  

 

(құжаттарды қабылдауды  және беруді жүзеге асыратын мекемеде 

толтырылады) 

 

        Техникалық және кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарына құжаттар қабылдау       .                 
Қызмет  атауы   

1.                                  Черкасова Евгения Анатольевна   ___________________ 
Құжатттарды қабылдауды және беруді жүзеге асыратын тұлғаның Т.А.Ә. 

 

2.          «Жәлел Қизатов атындағы жоғары ауыл шаруашылығы колледжі» КМҚК  
    Құжаттарды қабылдауды және беруді жүзеге асыратын мекеменің атауы  

 
3.______________          СҚО әкімдігінің білім басқармасы__________________ 

Қызмет көрсететін уәкілетті орган 

 

4.__             СҚО, Есіл ауданы, Покровка с., Құрылыс, 49_үй_________________ 
Қызмет көрсетуді ұсыну мекен-жайы  

 

5. оқудың күндізгі нысанына 2021 жылғы 25 маусым мен 18 тамыз аралығында (9 
сынып негізінде); 2021 жылғы 25 маусым мен 20 тамыз аралығында (11 сынып 
негізінде), білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және 

кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша (күндізгі оқу) 

   2021 жылдың 25 маусымынан бастап 20 қыркүйегіне дейін (сырттай оқу) 
Құжаттардың қабылданған күні және қызмет көрсетуге белгіленген мерзім (күні)  

6. __________________________________________________________________ 
Қызмет көрсетудің нақты күні (құжаттарды беру) 

не болмаса бас тарту күні (бас тарту себептері көрсетілсін) 

7___________________________________________________________________ 

Құжаттарды беруді жүзеге асыратын тұлғаның Т.А.Ә. 
(мемлекеттік қызмет тұтынушымен толтырылады) 

8.___________________________________________________________________ 
Т.А.Ә., қызметтті тұтынушының қолы немесе қызмет тұтынушы болып 

табылатын заңды тұлғаның уәкілетті өкілі,  күні 

 

9. Көрсетілген қызметтің бағасы (таңдаған ұяшыққа «√» белгісі қойылады ) 
 

 Нашар Орташа  Жақсы 

Қызмет көрсету 
бойынша Сіздің 

бағаңыз 

   

 
 
10. Мемлекеттік қызметтті тұтынушының ұсыныстары және ескертулері 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



                                                                                                                             

 

Карточка оказания услуги  

 

(заполнятся в организации, осуществляющей прием и выдачу документов) 

 

 Прием документов в организации технического и профессионального образования 
Наименование услуги  

 

1.                                  Черкасова  Евгения Анатольевна____________________ 
Ф.И.О. лица, осуществляющего прием документов 

 
2. КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова» 

           наименование организации, осуществляющей прием и выдачу документов  

 

3.______________Управление образования_акимата СКО___________________ 
уполномоченный орган, оказывающий услугу  

 

4.                 СКО, Есильский район, с.Покровка, ул Строительная, 49а_________ 
адрес предоставления услуги  

 

5.   с 25 июня по 18 августа 2021 г. на базе основного среднего образования (9 
кл), с 25 июня по 20 августа 2021 г. на базе общего среднего (11 кл), 
технического и профессионального, послесреднего образования (дневная форма) 

                             с 25 июня по 20 сентября 2021 года(заочная форма) _____ 
дата приема документов и установленный срок оказания услуги (дата) 

6. __________________________________________________________________ 
дата фактического оказания услуги (выдача документов) либо отказа в 

предоставлении (указываются причины непредоставления услуги) 

7___________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лица, осуществляющего выдачу документов 

(заполняется получателем государственной услуги) 

8.___________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись получателя услуги или уполномоченного представителя 

юридического лица, являющегося получателем услуги, дата 

 
9. Оценка оказанной услуги (в выбранную ячейку ставится знак «√»: 

 
 Плохо Удовлетворительно Хорошо 

Ваша оценка 
оказанной услуги 

   

 
 
10. Замечания и предложения получателя государственной услуги: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


