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ЛИЦЕНЗИЯ

02.02.2009 жылы 0067089

КГКП "Колледж радиотехники и связи"

(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)

Семей, Абая, № 76 үй, БСН: 990340004334 берілді

Білім беру саласындағы қызмет айналысуға

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

Ерекше шарттары

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

Ескерту

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Шығыс Қазақстан облысының Білім беру басқармасы. Шығыс
Қазақстан облысының әкімшілігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

А.ГречухинБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

02.02.2009Алғашқы берілген күні

Өскемен қ.Берілген жер
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067089

2009 жылғы 02 ақпан

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

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық
қызмет көрсету және жөндеу

07140600

Медициналық жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу
электромеханигі

3W071406011

2021 жылғы 31 мамырдағы № 160 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасы "
Радиотехника және байланыс колледжі" коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Семей қ., улица Абая Кунанбаева, № 76 үй, БСН/ЖСН:
990340004334

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

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

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 31 мамыр



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

0067089

2009 жылғы 02 ақпан

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

Пошта байланысы07141000

Пошта байланысының операторы3W071410011

Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар

07140900

Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарын
электромонтаждаушы-реттеуші

3W071409012

Техник-радиотехник4S071409063

Сандық техника (түрлері бойынша)07140500

Электронды және сандық техникаларға қызмет көрсету және жөндеу
жөніндегі механик

3W071405024

2021 жылғы 31 мамырдағы № 160 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасы "
Радиотехника және байланыс колледжі" коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Семей қ., улица Абая Кунанбаева, № 76 үй, БСН/ЖСН:
990340004334

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

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
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Берілген орны
Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 31 мамыр



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067089

2009 жылғы 02 ақпан

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

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық
қызмет көрсету және жөндеу

07140600

Медициналық жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі технигі4S071406021

2021 жылғы 31 мамырдағы № 160 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасы "
Радиотехника және байланыс колледжі" коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Семей қ., улица Абая Кунанбаева, № 76 үй, БСН/ЖСН:
990340004334

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

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

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 31 мамыр



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

0067089

2009 жылғы 02 ақпан

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

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық
қызмет көрсету және жөндеу

07140600

Техник-электроник4S071406031

2021 жылғы 31 мамырдағы № 160 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасы "
Радиотехника және байланыс колледжі" коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Семей қ., улица Абая Кунанбаева, № 76 үй, БСН/ЖСН:
990340004334

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

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

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 31 мамыр



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

0067089

2009 жылғы 02 ақпан

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

Сандық техника (түрлері бойынша)07140500

Сандық техниканы монтаждаушы-жөндеуші3W071405011

2021 жылғы 31 мамырдағы № 160 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасы "
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Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)06130100

Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы4S061301031

Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері
бойынша)

06120100

Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы3W061201012

Пошта байланысы07141000

Пошта байланыс технигі4S071410023

Сандық техника (түрлері бойынша)07140500

Техник-электронщик4S071405044

2021 жылғы 31 мамырдағы № 160 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасы "
Радиотехника және байланыс колледжі" коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Семей қ., улица Абая Кунанбаева, № 76 үй, БСН/ЖСН:
990340004334

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
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Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
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(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

Берілген орны
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