
Заключение об итогах проведения публичного обсуждения отчета о деятельности в 
сфере оказания государственных услуг за 2022 год 

ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при 
управлении образования Акмолинской ообласти 

1. Дата проведения публичного обсуждения — 01.03.- 31.03.2022 года 

2. Способ проведения публичного обсуждения — размещен на официальном интернет-

ресурсе ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при 
управлении образования Акмолинской области по 
адресу: http://vtk.aqmoedu.kz/news/open/id-2276804 

3. Способ оповещения о проведении публичного обсуждения — опубликован на 
официальном интернет-ресурсе ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, 
Бурабайский район» при управлении образования Акмолинской области по 
адресу: http://vtk.aqmoedu.kz/news/open/id-2255981 24 февраля 2022г. и в социальной сети 
Instagram https://www.instagram.com/p/CaWzhUtML5X/?utm_medium=copy_link  

4. Перечень предложений и (или) замечаний участников публичного обсуждения: не 
поступало. 
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2022 жылға арналған мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қызмет туралы 
есепті қоғамдық талқылау нәтижелері туралы қорытынды 

Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы «Бурабай ауданы, Щучинск 
қаласы, Жоғары техникалық колледжі» МКҚК 

 

1. Қоғамдық талқылау күні – 01.03.- 31.03.2022 ж 

2. Қоғамдық талқылауды өткізу әдістемесі Ақмола облысының білім басқармасы 
жанындағы «Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Жоғары техникалық колледжі» МККК 

ресми интернет-ресурсында http://vtk.aqmoedu.kz/news/open/id-2276804 мекенжайы 
бойынша орналастырылған 

3. Қоғамдық талқылауды өткізу туралы хабарлама әдісі Ақмола облысының білім 
басқармасы жанындағы «Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Жоғары техникалық 
колледжі» мемлекеттік кәсіпорнының ресми интернет-ресурсында 
http://vtk.aqmoedu.kz/news/open/id-2255981 24 ақпан 2022 ж және Instagram әлеуметтік 
желісінде https://www.instagram.com/p/CaWzhUtML5X/?utm_medium=copy_link 

4. Қоғамдық талқылауға қатысушылардың ұсыныстарының және (немесе) ескертулерінің 
тізбесі: жоқ. 
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