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ЛИЦЕНЗИЯ

"Атырау облысы Білім беру басқармасының "Қызылқоға аграрлы-
техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

Берiлдi

(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы,  БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi,
аты, әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

060507, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Сағыз с.о., Сағыз
а., ДЕКЕЕВ ТОТАЙ, № 2 үй. 060507, 2., БСН: 950540000321

Білім беру саласындағы қызметҚызмет түрі

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
нақты атауы)

15.11.2017 жылы 14009529

ШектеусізЛицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1бабына сәйкес)

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Атырау облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ЕСЕНГАЛИЕВ САТКАН ИБРАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Атырау қ.Берілген жер
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

14009529

2017 жылғы 15 қараша

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы
және пайдалану

07320700

Жол-құрылыс машиналарының машинисі3W073207021

Ауыл шаруашылығын механикаландыру07161600

Жөндеуші-слесарь3W071616012

Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу шебері3W071616023

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторист-машинисі3W071616034

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)07150500

Электргазымен дәнекерлеуші3W071505015

Есеп және аудит04110100

Бухгалтер-кассир3W041101016

Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері
бойынша)

06120100

Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы3W061201017

Тамақтандыруды ұйымдастыру10130300

Аспазшы3W101303028

Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру10130200

Даяшы3W101302019

Бармен-бариста3W1013020210

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу07230100

Тігінші3W0723010111

Электр жабдықтары (түрлері және салалары
бойынша)

07130100

Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)3W0713010112

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Атырау
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті
басшысының 2021 жылғы 27 сәуірдегі №84 бұйрығы.

Беру үшін негіз
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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Атырау облысы Білім беру басқармасының "Қызылқоға аграрлы
-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

060507, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы,
Сағыз а.о., Сағыз а., улица Декеев Тотай, № 2 үй, БСН/ЖСН:
950540000321

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Атырау
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 001

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 27 сәуір


