
Отчет о деятельности в сфере государственных услуг 

ФУО «Голубой парус» в городе Щучинск 

за 2021 год для публичного обсуждения 

 

Согласно Реестру государственных услуг ФУО «Голубой парус» в 2021 году 

оказывал государственную услугу «Прием документов и зачисление в 

дошкольные организации образования». 

По итогам 2021 года в ФУО «Голубой парус» было принято 29 детей 

Из них: 

- в бумажной форме – 0, 

- через веб-портал «электронное правительство»- 29 

- через Государственную корпорацию - 0 

 

В целях информированности родителей на стендах ФУО «Голубой парус» 

размещены правила и стандарты государственной услуги «Прием документов и 

зачисление в дошкольные организации образования», регламенты, порядок 

обжалования и контактные телефоны. 

 

Ежемесячно ФУО «Голубой парус» предоставляет отчет в ГУ «Отдел 

образования по Бурабайскому району Управления образования Акмолинской 

области» о работе по внутреннему мониторингу по предоставлению 

государственной услуги «Прием документов и зачисление в дошкольные 

организации образования» в ФУО «Голубой парус». 

 

Нарушений сроков предоставления услуги нет. 

 

Жалоб по оказанию государственной услуги «Прием и зачисление детей в 

дошкольные организации образования» в ФУО «Голубой парус» не поступало. 

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года жалоб от потребителей 

государственных услуг на местные исполнительные органы по вопросам оказания 

государственных услуг не поступало. 

 

Контроль за качеством оказания государственных услуг. 

 

1) Информация о жалобах услуг о получателя по вопросам оказания 

государственных услуг. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
сранительный анализ приема и зачисления детей 

в ФУО "Голубой парус" за 2020 и 2021 годы 
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Постановка на очередь детей дошкольного возраста 
(до 6 лет) для направления в дошкольные 

организации 

Прием документов и зачисление детей в 
дошкольные организации 

2021 год 29 29 

2020 год 29 29 

 

 

 

 

 

 

Заведующая ФУО «Голубой парус» 

Коровятникова Ю.В. 
 
 

 
 

Исп: Коровятникова Ю.В. 

87163643099 

              01.03.2022 г.



Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы қызмет туралы есеп 

Щучинск қаласы" Голубой парус " ББМ 2021 жылға жария талқылау үшін 

 
"Голубой парус" ФУО Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер Тізіліміне сәйкес 2021 

жылы "мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға 

қабылдау"мемлекеттік қызметін көрсетті 2021 жылдың қорытындысы бойынша 

"Голубой парус" ББМ 29 баланы қабылдады 

- қағаз түрінде-0, 

- "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы – 29 

- Мемлекеттік корпорация арқылы-0 

Ата-аналарды хабардар ету мақсатында "Голубой парус" ББМ стендтерінде 

"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау" 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет қағидалары мен стандарттары, регламенттер, 

шағымдану тәртібі және байланыс телефондары орналастырылған. 

Ай сайын "Голубой парус" ББМ"Ақмола облысы Білім басқармасының Бурабай 

ауданы бойынша білім бөлімі" ММ "Голубой парус" ББМ "мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау"мемлекеттік қызметін ұсыну 

бойынша ішкі мониторинг бойынша жұмыс туралы есеп береді. Қызмет көрсету 

мерзімін бұзу жоқ. "Голубой парус" ББМ "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына 

балаларды қабылдау және қабылдау" мемлекеттік қызмет көрсету бойынша шағымдар 

түскен жоқ. 

2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін мемлекеттік 

қызметтерді тұтынушылардан жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік қызметтер 

көрсету мәселелері бойынша шағымдар түскен жоқ. 

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау. 

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының 

шағымдары туралы ақпарат. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ 
2020 және 2021 жылдардағы"Голубой парус" ББМ балаларды 

қабылдау мен қабылдаудың салыстырмалы талдауы 
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Мектеп жасына дейінгі балаларды (6 жасқа 
дейін) мектепке дейінгі ұйымдарға 

жіберуге тіркеу 

 
Құжаттарды қабылдау және балаларды 
мектепке дейінгі ұйымдарға қабылдау 

2021 ж 29 29 

2020 ж 29 29 

 

 

 

 
 

"Голубой парус"ББМ меңгерушісі 

Коровятникова Ю. В. 
 

Исп: Коровятникова Ю.В.     

87163643099 

01.03.2022 ж. 


	Отчет о деятельности в сфере государственных услуг ФУО «Голубой парус» в городе Щучинск
	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы қызмет туралы есеп Щучинск қаласы" Голубой парус " ББМ 2021 жылға жария талқылау үшін

