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

140400, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железин с.о., Железинка с.,
КВИТКОВА, № 13 үй., БСН/ЖСН: 840940000046

Лицензия
қолданылуының ерекше
шарттары

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

Лицензиар

Ведель Алевтина ВасильевнаБасшы (уәкілетті тұлға)

Павлодар қ.Берілген орны

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Железин аграрлы -
техникалық колледжі" қоммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын берiлдi

Білім беру қызмет айналысуға

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

(лицензиардың толық атауы)

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

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.

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

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.

Бас лицензияЛицензия түрі
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес)
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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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ61LAA00002401

2014 жылғы 27 мамыр

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

Ауыл шаруашылығын механикаландыру07161600

Жөндеуші-слесарь3W071616011

Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу шебері3W071616022

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторист-машинисі3W071616033

Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және
мұрағаттану

03220200

Офис-менеджер3W032202014

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану07320100

Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері3W073201045

Құрылыс-әрлеу жұмыстарының шебері3W073201056

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)07150500

Электргазымен дәнекерлеуші3W071505017

Есеп және аудит04110100

Бухгалтер-кассир3W041101018

Маркетинг (салалар бойынша)04140100

Сатушы3W041401019

Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі07210300

Наубайшы3W0721030310

Тамақтандыруды ұйымдастыру10130300

Кондитер-безендіруші3W1013030111

Аспазшы3W1013030212

Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру10130200

Даяшы3W1013020113

Электр жабдықтары (түрлері және салалары
бойынша)

07130100

Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)3W0713010114

2021 жылғы 20.04. №1-03/85 бұйрықБеру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиат Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру
басқармасының "Железин аграрлы -техникалық колледжі"
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

140400, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Железин ауданы,
Железин а.о., Железинка а., улица Квиткова, № 13 үй, БСН/ЖСН:
840940000046

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

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Аязбаев Еркимбек Мухатаевич

(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 003

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 20 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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.




