
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
4? 20

м. Київ

Про виконання рішення
Окружного адміністративного суду міста Києва 
від 09.09.2019 № 640/12300/19
та постанови Шостого апеляційного адміністративного 
суду від 03.12.2019 № А/855/18639/19

На виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва 
від 09.09.2019 № 640/12300/19 за адміністративним позовом Приватного 
вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології і медицини» до 
Міністерства освіти і науки України щодо скасування наказу МОН 
від 12.06.2019 № 826-л в частині відмови Приватному вищому навчальному 
закладу «Міжнародна академія екології і медицини» на розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 222 Медицина та 
221 Стоматологія у галузі знань 22 Охорона здоров’я та постанови Шостого 
апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 № А/855/18639/19 щодо 
залишення без задоволення апеляційної скарги Міністерства освіти і науки 
України від 09.09.2019 у вищезазначеній справі

НАКАЗУЮ:
1. Розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина у 
галузі знань 22 Охорона здоров’я із ліцензованим обсягом 360 осіб 
(з урахуванням строків навчання) з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства (додаток 1).

2. Розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія 
у галузі знань 22 Охорона здоров’я із ліцензованим обсягом 300 осіб 
(з урахуванням строків навчання) з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства (додаток 2).

3. Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародна академія 
екології і медицини» (ідентифікаційний код юридичної особи -  37857335) 
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).

4. Скасувати наказ МОН від 12.06.2019 № 826-л в частині відмови 
Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародна академія екології і 
медицини» на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 
222 Медицина (додаток до наказу 7.13) та 221 Стоматологія (додаток до 
наказу 7.12).

5. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України інформації про 
прийняте рішення.

6. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І. А.) забезпечити внесення відповідних 
відміток у справи архіву.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИМ



Додаток І
до наказу Міністерства освіти і 
науки України 2019 р.

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

Підстава:
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.09.2019 
№ 640/12300/19;
Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 
№ А/855/18639/19
Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем за спеціальністю 222 Медицина у галузі знань 
22 Охорона здоров’я (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб 
без громадянства)
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія екології та 
медицини»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37857335

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 222 Медицина у галузі знань 
22 Охорона здоров’я (з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)

Ліцензований обсяг 360 осіб (з урахуванням строку навчання)



Додаток _2
до наказу Міністерства освіти і 
науки України відС^Л*^2019 р. № 

<
Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату

у сфері вищої освіти

Підстава:
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.09.2019 
№640/12300/19;
Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 
№ А/855/18639/19
Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем за спеціальністю 221 Стоматологія у галузі знань 
22 Охорона здоров’я (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб 
без громадянства)
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія екології та 
медицини»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37857335

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 221 Стоматологія у галузі 
знань 22 Охорона здоров’я (з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)

Ліцензований обсяг 300 осіб (з урахуванням строку навчання)


