
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Код НЗ в 

ЄДЕБО

Ідентифікаційний код НЗ

2124 03063107

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професіної 
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Ліцензова

ний обсяг

Можливість

здійснювати
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(так/ні)
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проф. 2

Назва професії 2 
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Додатковий 

показник 

2

Код 
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Назва професії 

3 (у разі 
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Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва професії 

4 (у разі 
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професії)

Додатковий 
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Код 
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5 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 
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Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної 

освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або 

звуження 

провадженн

я освітньої 

діяльності 
7433 Кравець Первинна професійна 

підготовка

60 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

7435 Закрійник другий 

(базовий) 

рівень
7344 Фотограф (фотороботи) Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання

45 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

5141 Перукар (перукар-модельєр) Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації

100 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

5141 Візажист Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання

90 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

4221 Агент з організації туризму Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання

90 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

4222 Адміністратор Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання

60 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

7241 Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин

Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації

60 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

5141 Косметик Перепідготовка, професійно-

технічне навчання

30 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

перший 

(початковий) 

рівень
5141 Манікюрник Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації

90 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

5141 Педикюрник Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації

90 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

7433 Кравець Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації

60 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

7436 Швачка Первинна професійна 

підготовка

25 ні наказ МОН  № 1414 л від 

11.08.2016

другий 

(базовий) 

рівень
7436 Швачка Перепідготовка, професійно-

технічне навчання, 

підвищення кваліфікації

15 ні наказ МОН  № 1414 л від 

11.08.2016

другий 

(базовий) 

рівень

7435 Закрійник Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

60 ні наказ МОН  № 1683 л від 

03.07.2015

другий 

(базовий) 

рівень

Назва НЗ

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну 

та сфери послуг»

Місцезнаходження юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

40031  м. Суми, проспект Курський, 139
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1.  проспект Курський, 139
2. 
3. 

1. 
2.

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):

рішення ДАК від 9 липня 2002 р., протокол № 40 (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2002 № 414); 
рішення ДАК від 19 жовтня 2004 р., протокол № 52 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2004 № 2422-Л); 
рішення ДАК від 21 червня 2005 р., протокол № 56 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2005 № 1858-Л) (атестація);
рішення ДАК від 26 червня 2007 р., протокол № 67 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2007 № 1873-Л);
рішення ДАК від 27 листопада 2007 р., протокол № 68 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.12.2007 № 2144-Л);
рішення ДАК від 4 червня 2009 р., протокол № 78 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 № 2673-Л);
рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол № 94 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.03.2012 № 1025-Л);
рішення ДАК від 25 травня 2012 р., протокол № 96 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 2117-Л);
рішення Акредитаційної комісії від 5 жовтня 2012 р., протокол № 98 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2012 № 2491 л);
рішення Акредитаційної комісії від 8 листопада 2013 р., протокол № 107 (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.11.2013 № 2830 л);
рішення Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 р., протокол № 110 (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014 № 2642 л);
рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 р., протокол № 117 (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2015 № 1683 л);
рішення Акредитаційної комісії від 17 листопада 2015 р., протокол № 119 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2015 № 1931 л);
наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2016 № 1414 л;
наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2017 № 25 л "Про переоформленя ліцензій"

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

рішення ДАК від 25 грудня 2001 р., протокол № 36;

Найменування юридичної особи:  Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

Місце провадження освітньої діяльності:

рішення ДАК від 20 червня 2000 р., протокол № 27;


