МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Ц _ 09_

м. Київ

№

-

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», пункту 1 частини сьомої
статті 24 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням
рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2018
(протоколи № 110/1, 110/2)
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії)
Комунальному вищому навчальному закладу «Дніпропетровська академія
музики ім. М. Глінки» Дніпропетровської обласної ради (ідентифікаційний
код юридичної особи -02214515) (додаток 1).
2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері
вищої освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях
вищої освіти згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 2.1-2.7).
3. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 3) за
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1-3.8).
4. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), 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 ліцензіатів у сфері вищої
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 4) за видами освітньої
діяльності, що додаються (додатки 4.1-4.2).
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6. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної)
освіти
Центру
професійно-технічної
освіти
м. Житомира (ідентифікаційний код юридичної особи - 02543584) на підставі
заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 5).
7. Відмовити у видачі ліцензій на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері
вищої освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними підставами, що
додаються (додатки 6.1 - 6.2).
8. Відмовити у видачі ліцензій на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 7) за
відповідними підставами, що додаються (додатки 7.1-7.12).
9. Внести зміни у ліцензію Вищого комунального навчального
закладу Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище
імені А. С. Макаренка»» (ідентифікаційний код юридичної особи - 02137826)
на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, а саме,
найменування закладу «Вищий комунальний навчальний заклад Сумської
обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»»
замінити на «Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський
педагогічний коледж імені А. С. Макаренка»» та в адресі місцезнаходження
цього закладу «вулиця Леніна» замінити на «вулиця Тараса Шевченка».
10. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки України інформації про прийняте органом ліцензування
рішення.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В. В. Ковтунець

ПРОТОКОЛ
засідання Ліцензійної комісії
від «25 » вересня 2018 р.

№ 110/1

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ
110Л. Отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії)

Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровс ька академія музики ім. М.
Глінки» Дніпропетровської обласної ради
(ідентифікаційний код 02214515)
1.
02 Культура і
025 Музичне
20
1. Д.мист-ва Терещенко А. К.
мистецтво
мистецтво
(з урахуванням (17.00.03
Музичне
терміну
мистецтво)
навчання)
(керівник проектної групи)
Вчене
звання
професора
кафедри історії музики;
2.Д. філос. н. Гужва О. П.
(09.00.04
Філософська
антропологія,
філософія
культури),
К. мист-ва, доцент кафедри
музики;
3. К. мист-ва Громченко В. В.
(17.00.03
Музичне
мистецтво)
Вчене звання доцента кафедри
виконавського мистецтва;
4. К. мист-ва Щітова С. А.
(17.00.03
Музичне
мистецтво)
Вчене звання доцента кафедри
історії та теорії музики;
5. К. мист-ва Башмакова Н. В.
17.00.03 - Музичне мистецтво
Вчене звання доцента кафедри
народних інструментів

В. В. Ковтунець

