
 
              Қостанай облысы әкімдігінің 
                     білім басқармасы  
                       ҚОСТАНАЙ  
            АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ  
                КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

                 
  

Управление образования акимата 
Костанайской области 

КГКП «КОСТАНАЙСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА» 

 

         ХАТТАМА №2 
 Қостанай қ. 2022ж.04.02.  

                ПРОТОКОЛ № 2 
             г.Костанай, 04.02.2022 г. 

Қостанай автомобиль көлігі колледжінің қамқоршылық кеңесінің 
отырысы 
ҚАТЫСҚАНДАР: 
 
ТӨРАҒАСЫ:  
СЕМЕЙБАЕВ 
Сырым Сайранбекулы 

 «СарыаркаАвтоПром»ЖШС директоры  

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:  
ШУКИЖАНОВА Динара 
Аманжеловна  
 

 «АгромашхолдингKZ»АҚ бірінші вице-
президент                                         
 

МОГИЛАТОВ  
Сергей Анатольевич 

 «СарыаркаАвтоПром» ЖШС директор кеңесіші  
 

УБЕЙ-ВОЛК 
Геннадий Николаевич 

  «Костанай жолдары» ЖШС директоры 

ЛЕВЧЕНКО  
Олег Михайлович 

«Автодом Костанай» ЖШС шеф-тренер 

ГЕЙСТ 
Оксана Талгатовна 

ата-аналар комитетінің өкілі 

МЕДЕНЦЕВА 
Елена Евгеньевна  

"Қостанай Кама" СҮ аға кассирі, ата-аналар 
комитетінің өкілі 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

«Қостанай қаласы әкімінің аппараты»ММ бас 
инспекторы 

ТРОЦКО  
Виталий Александрович 

"Троцко" ЖК басшысы, ата-аналар комитетінің 
өкілі 

  
ШАГМАНОВ  
Серик Закирьянович 

 «Олжа-Ак-кудук» ЖШС директоры 
 
 

ГУКОЯН 
Павел Акопович 

 «ВАН» ЖШС бас инженері 
 

САЛАМАТОВ  
Талгат Амангельдинович 

Қостанай облысы Кәсіпкерлер палатасының 
адами капиталды дамыту бөлімінің бастығы 

ЖОҚ БОЛҒАНДАР  
БОКАЕВА  
Марал Мендыбаевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 
Т және әдістемелік кабинеті басшысының 
орынбасары 



ПАСТУШЕНКО 
Владислав 
Александрович 

 «КамлитKZ» ЖШС директоры 

ДЕМЧЕНКО 
Степан Степанович,  

 «Урал ЛТД» ЖШС директорының орынбасары  

СЮНДИКОВА  
Данагуль Жаппасбаевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 
"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің 
№1 мектеп-лицейінің" директоры 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

«Қостанай қаласы әкімінің аппараты» ММ бас 
инспекторы 

ТАМАНЦЕВА  
Анна Вячеславовна  

ата-аналар комитетінің өкілі 

 
Отырысты өткізу форматы: онлайн  
 

КҮН ТӘРТІБІ: 
1. Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай 
автомобиль көлігі колледжі" КМҚК директоры бос лауазымына 
орналасуға кандидатпен әңгімелесу. 
1. ТЫНДАҒАНДАР: 
"СарыарқаАвтоПром" ЖШС директоры, Қамқоршылық кеңестің төрағасы 
Семейбаев Сырым Сайранбекұлы Қамқоршылық кеңестің барлық мүшелерін 
жинады және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 
жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығымен бекітілген Қамқоршылық кеңестің 
жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларына және оны білім беру 
ұйымдарында сайлау тәртібіне сәйкес 3-тараудың. "Қамқоршылық кеңестің 
өкілеттігі "14-т." білім беру ұйымының Қамқоршылық кеңесі "8-т." 
Қамқоршылық кеңес орта білім беру ұйымы басшысының бос лауазымына 
кандидаттармен әңгімелесу қорытындысы бойынша хаттамалық шешім 
қабылдайды және шығарады". 01.02.2022 жылғы №90 хат Қостанай облысы 
әкімдігі білім басқармасы басшысының м.а. "Қостанай автомобиль көлігі 
колледжі" КМҚК бос лауазымына орналасуға үміткер Дмитрий Иванович 
Павленкодан қаралсын. 
1. ТЫНДАҒАНДАР:  Колледж директорының м.а. Дмитрий Иванович 
Павленко колледжді дамытудың стратегиялық жоспарын таныстырып, 
қызметінің негізгі бағыттарын атап өтті: ТжКБ білім берудің жаңартылған 
мазмұнына сәйкес білім беру процесін ұйымдастыру, оқу-өндірістік процесті 
дамыту және әлеуметтік әріптестікті кеңейту, кадрлық әлеуетті дамыту, ел 
мүддесі үшін жастар әлеуетін дамыту және іске асыру, "Жас Маман" және 
"КАМАЗ"инновациялық жобаларын іске асыру. Әрбір бағыт шеңберінде 
нысаналы индикаторларды, тікелей нәтижелер көрсеткіштерін және тікелей 
нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларды белгіледі. 
ШЕШІМ:  
"Қостанай автомобиль көлігі колледжі" КМҚК бос лауазымына орналасуға 
кандидатураны Дмитрий Иванович Павленко келісу.  
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заседания Попечительского совета Костанайского колледжа 
автомобильного транспорта  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СЕМЕЙБАЕВ 
Сырым Сайранбекулы 

директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:  
ШУКИЖАНОВА Динара 
Аманжеловна  
 

первый вице-президент                                        
АО «АгромашхолдингKZ» 
 

МОГИЛАТОВ  
Сергей Анатольевич 

советник директора  
ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

УБЕЙ-ВОЛК 
Геннадий Николаевич 

директор ТОО «Костанай жолдары» 

ЛЕВЧЕНКО  
Олег Михайлович 

шеф-тренер ТОО «Автодом Костанай» 

ГЕЙСТ 
Оксана Талгатовна 

представитель родительского комитета 

МЕДЕНЦЕВА 
Елена Евгеньевна  

старший кассир ТД «Костанай Кама», 
представитель родительского комитета 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

главный инспектор ГУ «Аппарат акима города 
Костаная» 
 

ТРОЦКО  
Виталий Александрович 

руководитель ИП «Троцко», представитель 
родительского комитета 

  
ШАГМАНОВ  
Серик Закирьянович 

директор ТОО «Олжа-Ак-кудук» 
 
 

ГУКОЯН 
Павел Акопович 

главный инженер ТОО «ВАН» 
 

САЛАМАТОВ  
Талгат Амангельдинович 

начальник отдела развития человеческого 
капитала Палаты предпринимателей 
Костанайской области 



ОТСУТСТВОВАЛИ  
БОКАЕВА  
Марал Мендыбаевна 

заместитель руководителя методического 
кабинета Т и ПО Управления образования 
акимата Костанайской области 

ПАСТУШЕНКО 
Владислав 
Александрович 

директор ТОО «КамлитKZ» 

ДЕМЧЕНКО 
Степан Степанович,  

заместитель директора ТОО «Урал ЛТД» 

СЮНДИКОВА  
Данагуль Жаппасбаевна 

директор «Школы-лицей №1 отдела 
образования акимата города Костаная» 
Управления образования акимата Костанайской 
области 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

главный инспектор ГУ «Аппарат акима города 
Костаная» 
 

ТАМАНЦЕВА  
Анна Вячеславовна  

представитель родительского комитета 

 
Формат проведения заседания: онлайн  
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.Собеседование с кандидатом на занятие вакантной должности 
директора КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 
Управления образования акимата Костанайской области 
 
1. СЛУШАЛИ: 
директора ТОО «СарыаркаАвтоПром», председателя Попечительского совета 
Семейбаева Сырыма Сайранбекулы, который собрал всех членов 
Попечительского совета и напомнил, что в соответствии Типовыми 
правилами организации работы Попечительского совета и порядком его 
избрания в организациях образования, утвержденных приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 
главы 3. «Полномочия Попечительского совета» п.14 «Попечительский совет 
организации образования» п.п.8 «Попечительский совет согласовывает и 
выносит протокольное решение по итогам собеседования с кандидатами на 
занятие вакантной должности руководителя организации среднего 
образования». Поступило письмо №90 от 01.02.2022 года от и.о. 
руководителя Управления образования акимата Костанайской области 
рассмотреть кандидата на занятие вакантной должности КГКП 
«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Павленко Дмитрия 
Ивановича. 
 



1. СЛУШАЛИ:  Павленко Дмитрия Ивановича, и.о.директора колледжа, 
который представил стратегический план развития колледжа и указал на 
основные направления деятельности: организация образовательного 
процесса в соответствии с обновленным содержанием образования ТиПО, 
развитие учебно-производственного процесса и расширение социального 
партнерства, развитие кадрового потенциала, развитие и реализация 
потенциала молодежи в интересах страны, реализация инновационных 
проектов «Жас Маман» и «КАМАЗ». В рамках каждого направления 
обозначил целевые индикаторы, показатели прямых результатов и 
мероприятия для достижения показателей прямых результатов. 
 
РЕШИЛИ:  
Согласовать кандидатуру на занятие вакантной должности КГКП 
«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Павленко Дмитрия 
Ивановича 
 
 

 


