
Заключение об итогах проведения публичного обсуждения отчет о 
деятельности КГУ «Начальная школа села Мало-Александровка отдела 

образования по Аккольскому району  управления  образования 
Акмолинской области» в сфере оказания государственных услуг 

за 2021 год 

 

 1. Дата проведения публичного обсуждения: с 1 марта по 30 марта                      
2022 года.  
 2. Способ проведения публичного обсуждения: на сайте Коммунального 
государственного учреждения «Начальная школа села Мало-Александровка 
отдела образования по Аккольскому району управления образования 
Акмолинской области» 

 3. Способ оповещения о проведении публичного обсуждения: 8 апреля 
2022 года размещение информации на сайте Коммунального государственного 
учреждения «Начальная школа села Мало-Александровка отдела образования по 
Аккольскому району управления образования Акмолинской области» 
 4. Перечень предложений и (или) замечаний участников публичного 
обсуждения: по результатам проведенных мероприятий предложений и 
замечаний от участников публичных обсуждений в  ГУ «Отдел образования по 
Аккольскому  району управления образования  Акмолинской области» а также 
на официальный интернет – ресурс не поступало.  
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«Ақмола облысы білім басқармасының Ақкөл ауданы бойынша білім 
бөлімінің   Мало-Александров ауылының  бастауыш мектебі  » КММ   2021 

жылғы мемлекеттік көрсетілетін қызмет аясындағы қызмет туралы есебін 
көпшілік талқылауды өткізу қорытындысы 

 

 1. Көпшілік талқылауды өткізу күні: 2022 жылғы 1 наурыздан – 30 наурыз 
аралығында. 
 2. Көпшілік талқылауды өткізу әдісі: «Ақмола облысы білім 
басқармасының Ақкөл ауданы бойынша білім бөлімінің   Мало-Александров 
ауылының  бастауыш мектебі  » КММ    мемлекеттік мекемесінің   
сайтында 

 3. Көпшілік талқылау өткізі туралы хабарландыру әдісі: 2022 жылғы 8 
сәуірде «Ақмола облысы білім басқармасының Ақкөл ауданы бойынша білім 
бөлімінің   Мало-Александров ауылының  бастауыш мектебі  » КММ   
»мемлекеттік мекемесінің сайтында ақпаратты орналастыру. 

 4. Көпшілік талқылау қатысушыларының ұсыныстары және (немесе) 
ескертулер тізімі: «Ақмола облысы білім басқармасының Ақкөл ауданы 
бойынша білім бөлімінің   Мало-Александров ауылының  бастауыш мектебі  » 
КММ   мемлекеттік мекемесінің көпшілік тақылау бойынша өткізілген іс-

шаралар нәтижесінде қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулері, 
сондай-ақ ресми интернет-ресурсында келіп түспеді. 
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