
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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Қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы
№ KZ14RVK00012651 хабарлама

1. Мемлекеттік органның толық атауы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Атырау облысының Білім

саласындағы бақылау департаменті

2. Заңды тұлғаның толық атауы/ТАӘ, БСН/ЖСН "Қалалық білім бөлімі" мемлекеттік

мекемесіне қарасты №27 "Ақбота" бөбекжай-балабакшасы" коммуналдық мемлекеттік

қазыналық кәсіпорны, 150740006826

3. Хабарламаның түрi Қызметті бастағаны туралы хабарлама

4. Қызметтiң түрi Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтің басталғаны

немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

5. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің /жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайлары

060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., МИКРОРАЙОН

СМП 136, № 8 "Б" үй.

(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

6. Байланыс мәліметтері:

Электрондық пошта yasli-sad_27@mail.ru

Телефондар +77122304445

Факс

7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары):

№ Мекенжайы

1 060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., СМП-136 шағын ауданы,
№ 8-б үй.

(указывается информация согласно законодательству Республики Казахстан)

8. Қосымша мәліметтер:

9. Қызметтің жүзеге асырылуы уақыты мен күні 30.12.2016 17:55:43

Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші мыналарды растайды:

• Көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе белгілі бір іс-

қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болады;

• Өтініш берушіге мәлімделген қызметтің түрімен немесе жекелеген әрекеттермен айналысуға сотпен

тыйым салынбаған;

• Қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады;

• Өтініш беруші қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағанға дейін орындау

үшін міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

Қол қоюшы:Кошкинова Гулаем Мухтаровна, Директор

Берілген күні және уақыты: 30.12.2016 17:55:44



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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