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ЛИЦЕНЗИЯ

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Берiлдi

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi / жеке тұлғаның тегi,
аты, әкесiнiң аты толығымен)

Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., ул.
Сейфуллина, 225, БСН: 000440002525

Білім беру саласындағы қызметҚызмет түрі

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің 
(iс-әрекеттің) атауы)

Мерзімі шектелмегенЛицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес)

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. Шығыс
Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензияны берген
орган

(лицензиялау органының толық атауы)

ДАНИЯРОВ БАГЛАН КАПАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияны берген орган басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

05.09.2012Лицензияның берiлген
күнi

Лицензияның нөмiрi

Өскемен қ.Қала

12011587
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,
жөндеу және пайдалану

1201000

Жүргізуші120101 1 10 ай1

Көлікті жөндеу шебері120109 22

Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу

1501000

Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі150101 2 2 жыл 10 ай, 10 ай3

Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері150102 24

Тамақтандыруды ұйымдастыру0508000

Аспаз050801 25

Даяшы050804 26



2 - 2

Беру үшін негіз 02.11.2016 жылғы №579 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Каербекова Асель Канатовна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 002

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 02 қараша

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшаф
құрылысы (түрлері бойынша)

1508000

Орманшы150805 2 10 ай, 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 23.05.2017 жылғы №384 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Абжапаров Нургелди Алханович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 003

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 23 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшаф
құрылысы (түрлері бойынша)

1508000

Ландшафт дизайны бойынша көгалдандырушы150803 2 10 ай1

Беру үшін негіз 29.01.2018 жылғы №15 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 004

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 29 қаңтар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт
құрылысы (түрлері бойынша)

1508000

Ландшафт дизайны бойынша көгалдандырушы150803 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 14.06.2018 жылғы №135 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 005

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 14 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт
құрылысы (түрлері бойынша)

1508000

Орман шебері150804 3 2 жыл 6 ай1

Беру үшін негіз 14.06.2018 жылғы №135 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 006

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 14 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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.

2



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт
құрылысы (түрлері бойынша)

1508000

Орман шебері150804 3 3 жыл 6 ай1

Беру үшін негіз 14.06.2018 жылғы №135 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 007

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 14 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)1504000

Жеміс-көкөніс өсіруші150403 2 10 ай1

Беру үшін негіз 14.06.2018 жылғы №135 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 008

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 14 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., улица
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)1504000

Жеміс-көкөніс өсіруші150403 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 14.06.2018 жылғы №135 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 009

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 14 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., улица
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй., БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Кадрларды даярлау бағыттарының атауы Оқу мерзімі

Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)1504000

Машинамен сиыр сауу операторы150402 2 10 ай1

Беру үшін негіз 2019 жылғы 10 сәуірдегі №71 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Рамазанов Ришат Сагибекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 010

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 11 сәуір

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., улица
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй,, БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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 Кадрларды даярлау бағыттарының атауы Оқу мерзімі

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,
жөндеу және пайдалану

1201000

Автокөлікті жөндеу слесарі120107 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 2019 жылғы 10 сәуірдегі №71 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Рамазанов Ришат Сагибекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 011

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 11 сәуір

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., улица
СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй,, БСН/ЖСН: 000440002525

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(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)



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.

2



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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

Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)1504000

Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист150406 2 2 жыл 10 ай1

2019 жылғы 31 мамырдағы №98 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай
ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., улица СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй,,
БСН/ЖСН: 000440002525

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

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Рамазанов Ришат Сагибекович

(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 012

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 03 маусым



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12011587

2012 жылғы 05 қыркүйек

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

Тамақтандыруды ұйымдастыру0508000

Кондитер050802 2 2 жыл 10 ай1

2019 жылғы 31 мамырадғы №98 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай
колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

070300, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай
ауданы, Бесқарағай а.о., Бесқарағай а., улица СЕЙФУЛЛИНА, № 225 үй,,
БСН/ЖСН: 000440002525

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

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Рамазанов Ришат Сагибекович

(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 013

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 03 маусым


