
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

2 р / ^  №  (Л,
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 13.11.2018 
(протокол № 115)

НАКАЗУЮ:

1. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої 
освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої 
освіти згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що 
додаються (додатки 1.1-1.8).

2. Розширити провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою Державному закладу «Державна екологічна 
академія післядипломної освіти та управління» (ідентифікаційний код 
юридичної особи - 19491035) за видом освітньої діяльності, що додається 
(додаток 2).

3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері фахової передвищої освіти 
здобувачам ліцензій (ліцензіатам) згідно з переліком (додаток 3) за видами 
освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1-3.2).

4. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 4) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1- 4.12).

5. 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).

6. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої 
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 5) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 5.1- 5.12).



7. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти Кам’янському вищому професійному училищу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02541496) на підставі заяви закладу 
освіти за видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 6).

8. Відмовити у видачі ліцензій на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
вищої освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами, що 
додаються (додатки 7.1 -  7.10).

9. Відмовити -у розширенні провадження освітньої діяльності 
Комунальному вищому навчальному закладу «Дніпровський базовий медичний 
коледж» Дніпропетровської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної 
особи - 02011158) у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за відповідними підставами, що 
додаються (додаток 8).

10. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльність
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 9) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 9.1 -  9.8).

11. Внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти, а саме:

- найменування «Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницьке 
училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича» (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02214415) замінити на «Вінницький коледж культури і 
мистецтв ім. М. Д. Леонтовича» (ідентифікаційний код юридичної особи -  
02214415);

- найменування «Комунальний вищий навчальний заклад «Кам'янський 
медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»» (ідентифікаційний код 
юридичної особи" -  0201 1 166) замінити на «Комунальний заклад вищої освіти 
«Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02011166);

- найменування «Комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське 
училище культури»» (ідентифікаційний код юридичної особи -  02214403) 
замінити на «Тульчинський коледж культури» (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  02214403).

12. Внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти, змінивши послідовність підготовки 
за інтегрованими професіями у зв’язку з необхідністю приведення робочих 
навчальних планів щодо підготовки кваліфікованих робітників у відповідність 
до кваліфікаційних вимог відповідно до державних стандартів професійно- 
технічної освіти ДСПТО 8331 .DM.01.00 -  2013 за професією 8331 Тракторнст- 
машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. ДСТПО 
7233.G0.50.20-2014 за професією 7233 Слюсар-ремонтник та ДСПТО 
8322.01.00.60.24-2012 за професією 8322 Водій автотранспортних засобів, а
саме:



з

- у ліцензії Професійно-технічного училища № 71 (ідентифікаційний код
юридичної особи -  02541875) на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти послідовність найменування професії 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), Слюсар-ремонтник, Водій
автотранспортних засобів (категорія «С»)» замінити на «Слюсар-ремонтник, 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
(категорія «А1», «А2», «В1»), Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»;

- у ліцензії Професійно-технічного училища № 88 (ідентифікаційний код
юридичної особи -  21902066) на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти послідовність найменування професії 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва (категорія «А1», «А2», «В 1»), Слюсар-ремонтник, Водій
автотранспортних засобів (категорія «С»)» замінити на «Слюсар-ремонтник, 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
(категорія «А 1», «А2», «В1»), Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»;

- у ліцензії Державного професійно-технічного навчального закладу
«Токамівський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  02541852) на провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти послідовність найменування професії
«Т ракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва (категорія «А1», «А2», «В 1»), Слюсар-ремонтник, Водій
автотранспортних засобів (категорія «С»)» замінити на «Слюсар-ремонтник, 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
(категорія «А1», «А2», «В1»), Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»;

- у ліцензії Професійно-технічного училища № 79 (ідентифікаційний код
юридичної особи -  02541869) на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти послідовність найменування професії 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва (категорія «А1», «А2», «В 1»), Слюсар-ремонтник, Водій
автотранспортних засобів (категорія «В», «С»)» замінити на «Слюсар- 
ремонтник, Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), Водій автотранспортних засобів 
(категорія «В», «С»)».

13. Внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності Вищого 
професійного училища № 17 (ідентифікаційний код юридичної освіти -  
02541444) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, змінивши 
послідовність підготовки за інтегрованими професіями у зв’язку з необхідністю 
приведення робочих навчальних планів щодо підготовки кваліфікованих 
робітників у відповідність до кваліфікаційних вимог відповідно до державних 
стандартів професійно-технічної освіти ДСПТО 7233.00.50.20-2014 за 
професією 7233 Слюсар-ремонтник та ДСПТО 7231.00.50.20-2014 за професією 
“231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, а саме, послідовність 
найменування професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 
Слюсар-ремонтник» замінити на «Слюсар-ремонтник, Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів».



14. 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.

15. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець


