Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру бойынша конкурстық комиссиясы
отырысының
ХАТТАМАСЫ
Ақтөбе қаласы

№4

04 шілде 2016 жыл

Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын
орналастыру талаптарына, конкурсқа қатысушылардың ұсынған өтініштерінің
сəйкестігін қарау мақсатында жиналған конкурстық комиссияның отырысы,
білім беру бөлімінің басшысы Л.Уразбаеваның төрағалығымен өтті.
Қатысқандар:
Л.Уразбаева – конкурс комиссиясы төрайымы Ақтөбе қаласы білім
бөлімінің басшысы;
Ж. Қосжанов – конкурс комиссиясының мүшесі, Ақтөбе қаласы білім
бөлімінің есеп жəне есеп беру секторының меңгерушісі;
Г. Сисенбина – конкурс комиссиясының мүшесі, Ақтөбе қаласы білім
бөлімінің бас маманы;
А. Сыдыкова – конкурс комиссиясының мүшесі;
Н. Махамбетов – Ақтөбе облысы кəсіпкерлік палатасының сарапшысы;
Г.Туякбаева - конкурс комиссиясының хатшысы, Ақтөбе қаласы білім
бөлімінің инспекторы.
Күн тəртібі:
1. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру үшін конкурсқа қатысушы жеке мектепке дейінгі
білім беру ұйымдарының ұсынған өтініштерін қарау.
Конкурс комиссиясының төрайымы, білім бөлімінің басшысы
Л.Уразбаева кеңесті ашты.
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін
атқарушының «Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға, техникалық жəне
кəсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi
бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық
бөлімдеріне мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын
бекіту туралы» 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығы (əрі қарай бұйрық) негізінде білім бөлімімен қалалық əкімдіктің ресми сайтында конкурс
талаптары жарияланды.
Өтініштерді қабылдау мерзімдеріне сəйкес конкурсқа қатысуға өтініштер:
1. Жайна ЖШС («Жайна» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы, Бөгенбай
батыр көшесі 111 , 25 орын);
2. «Көк Темір» ЖШС («Бөлтірік» балабақшасы, мекен жайы: Ақтөбе
қаласы, Юго-Запад-2, 216, 75 орын);
3. «Кел балалар» ЖШС ( «Кел балалар» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе
қаласы, Қарғалы ауылы,Энергетик-2 тұрғын үй алабы, 5 уч. 100 орын);

4. «Ай-Тұғыр» ЖШС («Мирас» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы ,
Заречный-1 тұрғын үй алабы, «Геолог-5» БҚ, 34 уч., 75 орын);
5. «Алақай» ЖШС («Алақай» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы,
Қарғалы ауылы, Сатпаев көшесі 92/2 30 орын); «Алақай» ЖШС («Алақай»
МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы, Қарғалы ауылы, Сатпаев көшесі 92/2 30
орын);
6. «ДС «Алихан» («Алихан» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы, Қарғалы
ауылы,Сатпаев көшесі 19 «Д» 35 орын);
7. «Асина» ЖШС ( «Асина» балабақшасы, мекен жайы: Ақтөбе қаласы,
12 мкр. «Б» 8 уч., 50 орын);
8. «Ырыс келсін» ЖШС («Құлыным», мекен жайы: Ақтөбе қаласы,
Жилой массив Магаджан 29/1 орын);
9. «Жетістік мектебі Керім-Ай» ЖШС («Жетістік мектебі Керім-Ай»,
мекен жайы: Ақтөбе қаласы, Центральная көшесі 10, 80 орын);
2. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру талаптарына, конкурсқа қатысушылардың ұсынған
өтініштерінің сəйкестігін қарау нəтижесінде конкурстық комиссия ШЕШТІ:
Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын
орналастыру талаптарына:
1. Жайна ЖШС («Жайна» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы, Бөгенбай
батыр көшесі 111 , 25 орын);
2. «Көк Темір» ЖШС («Бөлтірік» балабақшасы, мекен жайы: Ақтөбе
қаласы, Юго-Запад-2, 216, 75 орын);
3. «Кел балалар» ЖШС ( «Кел балалар» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе
қаласы, Қарғалы ауылы,Энергетик-2 тұрғын үй алабы, 5 уч. 100 орын);
4. «Ай-Тұғыр» ЖШС («Мирас» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы ,
Заречный-1 тұрғын үй алабы, «Геолог-5» БҚ, 34 уч., 75 орын);
конкурстық өтініші талапқа сай келеді.
1. «ДС «Алихан» («Алихан» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы,
Қарғалы ауылы,Сатпаев көшесі 19 «Д» 35 орын); (өтініш жəне міндеттеме 2016
жылдың 29 қаңтарында бекітілген №122 ережеге сəйкес келмейді)
2. «Асина» ЖШС ( «Асина» балабақшасы, мекен жайы: Ақтөбе қаласы,
12 мкр. «Б» 8 уч., 50 орын); ( дəрігерлік келісім-шартта мөр көрсетілмеген)
3. «Ырыс келсін» ЖШС («Құлыным», мекен жайы: Ақтөбе қаласы,
Жилой массив Магаджан 29/1 орын); (балабақша толық аяқталмаған, бала
жіберуге дайын емес)
4. «Жетістік мектебі Керім-Ай» ЖШС («Жетістік мектебі Керім-Ай»,
мекен жайы: Ақтөбе қаласы, Центральная көшесі 10, 80 орын); (банк
анықтамасының мерзімі сəйкес емес)
5. «Алақай» ЖШС («Алақай» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы,
Қарғалы ауылы, Сатпаев көшесі 92/2 30 орын); ( қосымша 30 балаға балабақша
дайын емес) мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру талаптарына сəйкес келмейді.
Ақтөбе қаласы тұрғындарының мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына
деген қажеттілігінің жоғары екендігін есепке ала отырып жəне мектепке дейінгі

тəрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру
қағидаларына сəйкестігі негізінде, мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:
1. Жайна ЖШС («Жайна» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы, Бөгенбай
батыр көшесі 111 , 25 орын);
2. «Көк Темір» ЖШС («Бөлтірік» балабақшасы, мекен жайы: Ақтөбе
қаласы, Юго-Запад-2, 216, 75 орын);
3. «Кел балалар» ЖШС ( «Кел балалар» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе
қаласы, Қарғалы ауылы,Энергетик-2 тұрғын үй алабы, 5 уч. 100 орын);
4. «Ай-Тұғыр» ЖШС («Мирас» МДҰ, мекен жайы: Ақтөбе қаласы ,
Заречный-1 тұрғын үй алабы, «Геолог-5» БҚ, 34 уч., 75 орын);
Дауыс бергендер:
«Қолдайды» - 5
дауыс (Л.Уразбаева, Ж.Қосжанов, Г.Сисенбина,
А. Сыдыкова, Н. Махамбетов);
«Қарсы» - 0 дауыс
3. Мектепке дейінігі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру бойынша қорытынды шешім «Ақтөбе қаласының
білім бөлімі» ММ-нің интернет ресурсында жəне www. akimataktobe.gov.kz
Ақтөбе қаласы əкімдігінің сайтында жəне білім бөлімінің aktoo.kz сайтында
орналастырылады.
Комиссия төрайымы:

Л.Уразбаева

Комиссия мүшелері:

Ж. Қосжанов
Г. Сисенбина
А. Сыдыкова
Н. Махамбетов

Хатшы:

Г.Туякбаева

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по размещению государственного
образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение
г. Актобе

№4

4 июля 2016 года

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на соответствие
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, по размещению
государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и
обучение, прошло под председательством отдела образования Л.Уразбаевой.
Присутствовали:
Л.Уразбаева – председатель конкурсной комиссии, руководитель отдела
образования г. Актобе;
Ж. Косжанов – член конкурсной комиссии, заведующий сектором учет и
отчетности отдела образования г. Актобе;
Г. Сисенбина – член конкурсной комиссии, главный специалист отдела
образования г. Актобе;
А. Сыдыкова – член конкурсной комиссии, главный специалист отдела
образования г. Актобе;
Н.Махамбетов – эксперт Палаты предпринимателей Актюбинской
области;
Г.Туякбаева - секретарь конкурсной комиссии, инспектор.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок, представленных частными детскими
дошкольными организациями на участие в конкурсе по размещению
государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и
обучение.
Заседание открыла Л.Уразбаева руководитель отдела образования,
председатель конкурсной комиссии.
Согласно приказу и.о. Министра образования и науки Республики
Казахстан от 4 мая 2012 года №198 «Об утверждении Правил размещения
государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и
обучение, подготовку специалистов с техническим и профессиональным, после
средним, высшим и после вузовским образованием, а также на
подготовительные отделения высших учебных заведений» (далее - приказ)
отделом образования на официальном сайте акимата города размещены условия
конкурса.
Комиссией рассмотрены заявки дошкольных организаций:
1. ТОО «Жайна» («Жайна» ДО , расположенный по адресу: г.Актобе ,
ул,Богенбай батыра 111, 25 мест),
2. ТОО «Көк Темір» ( «Бөлтірік» ДО, расположенный по адресу:
г.
Актобе , Юго-Запад-2,216 д.275 75 мест),
3. ТОО «Кел Балалар» (ДО «Кел балалар» расположенный по адресу:
г. Актобе ,с. Каргалы, Инергетик 2, уч.5, 100 мест);

4. ТОО «Ай-Тұгыр» ( ДО «Мирас» расположенная по адресу: г.Актобе
,п. Заречный-1,ул.Геолог-5 уч.34, 75 мест);
5. ТОО«Алақай» ( ДО «Алақай» , расположенная по адресу: г.Актобе,
с.Каргалы, ул.Сатпаева 92-2, 30 мест
6. ДС «Алихан»
(Алихан) расположен-ная по адресу: г.
Актобе,с.Каргала, ул. Сатпаева 19 «Д», 35 мест) .
7. ТОО «Асина» (ДО «Асина» , расположенная по адресу: г.Актобе , 12
мкр. «Б» уч. 8, 50 мест) .
8. ТОО «Ырыскелсин» ( ДО «Құлыным» , расположенная по адресу:
Актобе, жилой массив Магаджан 29/1)
9. ТОО «Жетістік мектебі Керім-Ай» (ДО Керим-Ай расположенная по
адресу: г. Актобе, ул. Центарльная 10, 80 мест)
2. В результате рассмотрения конкурсных заявок на соответствие
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса по размещению
государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и
обучение, конкурсная комиссия РЕШИЛА:
В связи с соответствием конкурсной заявки,
1. ТОО «Жайна» («Жайна» ДО , расположенный по адресу: г.Актобе ,
ул,Богенбай батыра 111, 25 мест),
2. ТОО «Көк Темір» ( «Бөлтірік» ДО, расположенный по адресу:
г.
Актобе , Юго-Запад-2,216 д.275 75 мест),
3. ТОО «Кел Балалар» (ДО «Кел балалар» расположенный по адресу:
г. Актобе ,с. Каргалы, Инергетик 2, уч.5, 100 мест);
4. ТОО «Ай-Тұгыр» ( ДО «Мирас» расположенная по адресу: г.Актобе
,п. Заречный-1,ул.Геолог-5 уч.34, 75 мест);
проходят по предъявляемым требованиям по размещению государственного
образовательного заказа.
Дошкольные центры развития
1. ТОО«Алақай» ( ДО «Алақай» , расположенная по адресу: г.Актобе,
с.Каргалы, ул.Сатпаева 92-2, 30 мест (дополнительно на 30 детей
место не готово)
2. ДС «Алихан»
(Алихан) расположен-ная по адресу: г.
Актобе,с.Каргала, ул. Сатпаева 19 «Д»,
35 мест) . (Заявка и
обязательства не соответствует правилам №122 от 29 января 2016
года)
3. ТОО «Асина» (ДО «Асина» , расположенная по адресу: г.Актобе , 12
мкр. «Б» уч. 8, 50 мест) . (На медицинском договоре не указан печать)
4. ТОО «Ырыс Келсин» ( ДО «Құлыным» , расположенная по адресу:
Актобе, жилой массив Магаджан 29/1) (детский сад до конца не
достроен)
5. ТОО «Жетістік мектебі Керім-Ай» (ДО Керим-Ай расположенная по
адресу: г. Актобе, ул. Центарльная 10, 80 мест) (справка из банка об
отсутствии задолженности срок не соответствует)
не проходят по предъявляемым требованиям по размещению государственного
образовательного заказа.

К участникам конкурса по размещению об утверждении государственного
образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, а также
учитывая высокую потребность населения города
Актобе в детских
дошкольных организациях образования, на основании Постановления акима
города Актобе «Об утверждении государственного
образовательного
заказа
на дошкольное воспитание и обучение,
размеров подушевого финансирования и родительской платы на 2015 год» от
30 марта 2015 года №1224 разместить государственный образовательный заказ
в:
1. ТОО «Жайна» («Жайна» ДО , расположенный по адресу: г.Актобе ,
ул,Богенбай батыра 111, 25 мест),
2. ТОО «Көк Темір» ( «Бөлтірік» ДО, расположенный по адресу:
г.
Актобе , Юго-Запад-2,216 д.275 75 мест),
3. ТОО «Кел Балалар» (ДО «Кел балалар» расположенный по адресу:
г. Актобе ,с. Каргалы, Инергетик 2, уч.5, 100 мест);
4. ТОО «Ай-Тұгыр» ( ДО «Мирас» расположенная по адресу: г.Актобе
,п. Заречный-1,ул.Геолог-5 уч.34, 75 мест);
Проголосовали:
«За» - 5 голосов (Л.Уразбаева, Ж.Косжанов, Г.Сисенбина, А.Сыдыкова,
Н.Махамбетов);
«Против» - 0 голосов.
2. Решение о размещении государственного образовательного заказа на
дошкольное воспитание и обучение опубликовать на интернет ресурсе
ГУ «Отдел образования города Актобе» и сайте акимата города Актобе
www. akimataktobe.kz.
Председатель комиссия
Члены комиссии

Л.Уразбаева
Ж. Косжанов
Г. Сисенбина
А. Сыдыкова
Н.Махамбетов

Секретарь

Г.Туякбаева

