
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

4209 34071582

Код за 

Класифікато
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1
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Рівень 

професійної 
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ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис 

до ліцензійного 

реєстру

7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів

професійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

10 ні Наказ МОН від 

31.03.2011 № 764л

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7423 Верстатник деревообробних верстатів професійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

31.03.2011 № 764л

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7212 Електрозварник ручного зварювання професійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

31.03.2011 № 764л

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7233 Слюсар-ремонтник професійно-технічне 

навчання

15 ні Наказ МОН від 

02.10.2014 № 2866л

перший 

(початковий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

Назва НЗ

Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Роменський навчальний центр №56»

Місцезнаходження юридичної особи 

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

42073, Сумська область, Роменський район, с. 

Перехрестівка, вул. Чапаєва, 19
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2. 

1. 

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 АК від 22.09.2014 протокол № 112, наказ МОН від 02.10.2014 № 2866л
Наказ МОН від 25.10.2018 № 1601-л "Про переоформлення ліцензій"

Рішення ДАК від 10.03.2011 протокол № 86, наказ МОНмолодьспорту від 31.03.2011 № 767-л

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

Місце провадження освітньої діяльності:Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Чапаєва, 19

Рішення ДАК від 26.06.2007 протокол № 67, наказ МОН від 09.07.2007 № 1843-л

Найменування юридичної особи: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменський навчальний центр №56»

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу 

юридичної особи 


