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Лицензия
19.12.2013 жыл

№ 14002340

Білім беру қызмет айналысуға
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

"Атырау облысы Білім беру басқармасының "Құрманғазы аграрлы-техникалық колледжі"
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны берiлдi
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Ганюшкин с.о., Ганюшкин с.,
ЖЕЛТОКСАН, № 9А үй., БСН/ЖСН: 950240001389
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Лицензия түрі

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

Лицензия
қолданылуының ерекше
шарттары
Лицензиар

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

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Атырау облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Ахметова Мадениет Медеухановна
(Жетекшісінің (уәкілетті орган) тегі және аты-жөнiнiң бiрiншi әрiптерi)

Берілген орны

Атырау қ.

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. Электрондық құжа
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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ05LAA00001663

Лицензияның берілген күні

2013 жылғы 19 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

07161300

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,
жөндеу және пайдалану

1

3W 07161301

Автомобиль жөндеу слесарі

2

3W 07161303

Автомобиль көлігін жөндеу шебері

07161700

Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану,
техникалық қызмет көрсету және жөндеу

3W 07161701

Механикаландырылған фермалар мен мал өсіру кешенінің операторы

07161600

Ауыл шаруашылығын механикаландыру

4

3W 07161601

Жөндеуші-слесарь

5

3W 07161602

Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу шебері

6

3W 07161603

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторист-машинисі

07210900

Балық өндірісі

3W 07210901

Балық және теңіз өнімдерін өңдеуші

07320100

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану

8

3W 07320102

Ағаш ұстасы және паркет жұмыстарының шебері

9

3W 07320104

Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері

10

3W 07320105

Құрылыс-әрлеу жұмыстарының шебері

07150500

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

3W 07150501

Электргазымен дәнекерлеуші

04110100

Есеп және аудит

3W 04110101

Бухгалтер-кассир

06120100

Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері
бойынша)

3W 06120101

Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

08110300

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

3W 08110304

Жеміс өсіруші

04140100

М аркетинг (салалар бойынша)

3W 04140101

Сатушы

3

7

11

12

13

14

15

Оқу мерзімі

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. Электрондық құжа

2-2
№

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

10130300

Тамақтандыруды ұйымдастыру

16

3W 10130301

Кондитер-безендіруші

17

3W 10130302

Аспазшы

10130200

Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру

3W 10130201

Даяшы

07130100

Электр жабдықтары (түрлері және салалары
бойынша)

3W 07130101

Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)

18

19

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

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 21 сәуірдегі №79 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

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

"Құрманғазы
мемлекеттік

060400, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы,
улица ЖЕЛТОКСАН, № 9А үй, БСН/ЖСН: 950240001389
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Атырау
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Атыбай Болат Қожанұлы
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 21 сәуір

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. Электрондық құжа

