
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

ою аі 20 /А
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 урахуваї пям 
рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 20.03.І 0 10 
(протокол № 127)

НАКАЗУЮ:

1. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері в і то ї 
освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, початковому рівні (коротюму 
циклі), першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях ївшої 
освіти згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що 
додаються (додатки 1.1—1.29).

2. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розпш
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у с 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою згідно з переліком (додатс 
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1-2.1 1 ).

3. Видати ліцензії па провадження освітньої діяльності (розши
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у с 
фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 3) за вилами освїі 
діяльності, що додаються (додатки 3.1-3.4).

4. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розшифити
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у с |)ері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток Ф за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 - 4.1 б).

5. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення
видачу ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), здійен 
оплату на рахунки територіального органу Державного казначейства, 
відомчої ознаки 16 (Міністерство освіти і науки України). Код бюджс 
класифікації за доходами -  22011800 (плата за ліцензії, що сплачує
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).

6. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері ві 
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 5) за видами ос вії 
діяльності, що додаються (додатки 5.1—5.10).
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7. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності Одесь 
національному морському університету (ідентифікаційний код юридг 
особи — 01127777) у сфері вищої освіти за відповідними підставами 
додаються (додатки 6 ,7).

8. Відмовити у видачі ліцензій па провадження освітньої діяль 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліц( 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згід 
переліком (додаток 8) за відповідними підставами, що додаю 
(додатки 8.1 — 8.3).

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

найменування Тсребовлянське вище училище куль
(ідентифікаційний код юридичної особи — 02214811) замінити
Теребовлянський коледж культури і мистецтв (ідентифікаційний 
юридичної особи — 0221481 І);

найменування Дніпропетровський національний уніве 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний 
юридичної особи -  01116130) замінити на Дніпровський націонал 
університет залізничного транспорту імені академіка В. Лаза 
(ідентифікаційний код юридичної особи — 01 1 16130);

найменування Кафедра військової підготовки спеціалістів Держс
спеціальної служби транспорту Дніпропетровського націонал ь 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лаза
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу - 3830С 
замінити на Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеці аз 
служби транспорту Дніпровського національного університету залізшої 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний код відокремле 
структурного підрозділу - 38300054);

найменування Львівська філія Дніпропетровського націоналі 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лаза
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 3333( 
замінити на Львівська філія Дніпровського національного упіверсг 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний 
відокремленого структурного підрозділу -  3333821 1);

найменування Львівський коледж транспортної інфрастру 
Дніпропетровського національного університету залізничного трансі 
імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний код відокремле
структурного підрозділу -  39044066) замінити на Львівський ко 
транспортної інфраструктури Дніпровського національного універсі 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний 
відокремленого структурного підрозділу — 39044066);

найменування Миколаївський коледж транспортної інфраструк 
Дніпропетровського національного університету залізничного трансі 
імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний код відокремле
структурного підрозділу — 39044071) замінити на Миколаївський k o j  

транспортної інфраструктури Дніпровського національного універс
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залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний 
відокремленого структурного підрозділу — 3904407 1).

10. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити розміні 
на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України інформації 
прийняте органом ліцензування рішення.

1 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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Міністра 1 риневич } .М.


