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
2106
Код за
Класифікато
ром професій
1

Назва НЗ

Ідентифікаційний код НЗ

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Глинський професійний аграрний ліцей»

02547234

Назва професії (класу
класифікаційного угруповання)
1

Додатковий
показник
1

Місцезнаходження юридичної особи
(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)
42081 Сумська область, Роменський район, с. Глинськ,
вул. Роменська, б. 14

Види професіної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг

Можливість
здійснювати
підготовку
іноземців
та осіб без
громадянства
(так/ні)

Номер рішення

Код
проф. 2

Назва професії 2 (у разі
інтегрованої професії)

5122 Кухар

первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації

60

ні

Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015

другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

6111 Плодоовочівник

первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації

30

ні

Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015

другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

7233 Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин та
устаткування

первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації

45

ні

Наказ МОН №
1931л від
30.11.2015

другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

5220 Продавець продовольчих товарів

первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації

45

ні

Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015

другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

8322 Водій
автотранспортних
засобів

Додатковий
показник
3

категорія С

Код Назва професії
проф. 4
4 (у разі
інтегрованої
професії)

6123 Бджоляр

Додатковий
Код Назва професії
показник проф. 5
5 (у разі
4
інтегрованої
професії)

Додатковий
показник
5

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

Дата і номер ПІБ посадової
рішення про
особи, яка
розширення внесла запис до
або звуження
ліцензійного
провадження
реєстру
освітньої
діяльності

8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва

категорія А1,
А2, В1

первинна професійна
підготовка

30

ні

Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015

8322 Водій автотранспортних засобів

категорія В

професійно-технічне
навчання

30

ні

категорія А1,
А2, В1

первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації

30

ні

перший
(початковий)
рівень
другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва

Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015
Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015

8322 Водій автотранспортних засобів

категорія С

первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання,
перепідготовка

30

ні

Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015

другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації

30

ні

Наказ МОН №
1683л від
03.07.2015

другий
(базовий)
рівень

Сіренко Ю. В.

6123 Бджоляр

7233 Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

Додатковий Код Назва професії 3 (у
показник проф. 3 разі інтегрованої
2
професії)

Сіренко Ю. В.

Код ВСП НЗ
в ЄДЕБО
Код за
Класифікато
ром професій
1

Назва відокремленого підрозділу НЗ

Назва професії (класу
класифікаційного угруповання)
1

Додатковий
показник
1

Ідентифікаційний код
відокремл. підрозділу НЗ
Види професіної
підготовки

Місцезнаходження відокремленого підрозділу
юридичної особи
Ліцензова
ний обсяг

Можливість
здійснювати
підготовку
іноземців
та осіб без
громадянства
(так/ні)

Номер рішення

Код
проф. 2

Назва професії 2 (у разі
інтегрованої професії)

Місце провадження освітньої діяльності:
Найменування юридичної особи: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Глинський професійний аграрний ліцей»
1. вул. Роменська, б. 14
2. вул. Шевчека, б. 69
3.
Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи:
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 10 червня 1997 р., протокол № 8;
рішення ДАК від 11 квітня 2000 р., протокол № 26;
рішення ДАК від 10 жовтня 2000 р., протокол № 29;
рішення ДАК від 10 червня 2003 р., протокол № 45 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003 № 401);
рішення ДАК від 21 червня 2005 р., протокол № 56 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2005 № 1858-Л);
рішення ДАК від 22 червня 2006 р., протокол № 61 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 № 2043-Л);
рішення ДАК від 16 грудня 2008 р., протокол № 74 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.12.2008 № 2625-Л);
рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол № 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011 № 2487-Л);
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2013 р., протокол № 108 (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.01.2014 № 1-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 МОН від 09.02.2017 № 27-л "Про переоформлення ліцензії"

Додатковий Код Назва професії 3 (у
показник проф. 3 разі інтегрованої
2
професії)

Додатковий
показник
3

Код Назва професії
проф. 4
4 (у разі
інтегрованої
професії)

Додатковий
Код Назва професії
показник проф. 5
5 (у разі
4
інтегрованої
професії)

Додатковий
показник
5

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

Дата і номер ПІБ посадової
рішення про
особи, яка
розширення внесла запис до
або звуження
ліцензійного
провадження
реєстру
освітньої
діяльності

