МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ое с у '„ / 'і

№

/ЛУ-С

Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої
статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням рішення
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 06.07.2018
(протоколи №№ 99/1, 99/2)
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науководослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком
(додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 1.1. - 1.3).
2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження орвітньої діяльності) у сфері вищої освіти на початковому рівні
(короткому циклі), на першому (бакалаврському), другому (магістерському)
рівнях вищої освіти згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої
діяльності, що додаються (додатки 2.1 - 2.17).
3. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 3.1 - 3.20).
4. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії
(розширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки
територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки - 16
(Міністерство освіти і науки -України). Код бюджетної класифікації за
доходами - 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності).
5. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ідентифікаційний код -

00127522) на підставі заяви навчального закладу за видами освітньої
діяльності, що додаються (додаток 4).
6. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі заяв навчальних
закладів згідно з переліком (додаток 5) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 5.1 - 5.2)
7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно
з переліком (додаток 6) за відповідними підставами, що додаються (додатки
6 . 1 - 6 .8).

8. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними
підставами, що додаються (додатки 7.1 - 7.3).
9. Внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти закладів освіти на підставі заяв закладів вищої освіти (додаток 8).
10. У зв’язку з технічною помилкою внести зміни у додаток 1 до наказу
МОН від 11.08.2016 № 966, замінивши ідентифікаційний код Інституту
економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ) «22928626» на
ідентифікаційний код «13530946».
11. Департаменту .атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.
12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Ю. М. Рашкевич
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Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від
°
2018 р. №
99.1. Отримання ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії)
№ п/п

Код та найменування
галузі знань

Шифр та
найменування
спеціальності

Ліцензійний обсяг
(особи)

Т ав р ій сь к и й н ац іон ал ь н и й у н ів ер си тет ім ен і В .І. В ер н адсь к ого
1.

(ідентифікаційний код 02070967)
03 Гуманітарні науки
032 Історія та
археологія

20

Ін сти тут сор бц ії та пр обл ем ен д о ек о л о г ії
Н а ц іо н а л ь н о ї ак а д ем ії н аук У к р аїн и (м. К иїв)
1.

(ідентифікаційний код 05398131)
10 Природничі науки
102 Хімія

12

К ом ун ал ь н и й зак л ад в и щ о ї освіти
« Д н іп р ов сь к а академ ія н еп ер ер в н о ї осв іти »
Д н іп р о п ет р о в сь к о ї о б л а сн о ї р ади »
1.

(ідентифікаційний код 41682253)
28 Публічне управління та
281 Публічне
адміністрування
управління та
адміністрування

40

99.1.2. Виправлення технічної помилки в ліцензії
У зв’язку з виявленням технічної помилки у рішенні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і
науки України від 10.08.2016 (протокол № 14/2), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 11.08.2016 № 966, щодо видачі ліцензії на здійснення освітньої діяльності Інституту
економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ) змінити ідентифікаційний код 22928626 на
13530946.
Підстава: лист Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ) від
19.06.2018 р. №299/192.
щ;

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

А, Г. Шевцов

