
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/Л.С'Л гоЛРу.  м К и ї в  №

Про результати позапланової перевірки 
Приватного вищого навчального закладу 
«Міжнародний коледж медицини»

Відповідно до пункту 9 статті 7 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 
2007 року № 877-У, пункту 8 частини дванадцятої статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року 
№ 222-УІІІ, Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 
№ 630, наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2020 № 133 «Про 
позапланову перевірку Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 
коледж медицини» та Акта про відмову суб’єкта господарювання в проведенні 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 06.02.2020 № 10.3-12-24 
(далі -  Акт від 06.02.2020 № 10.3-12-24)

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати ліцензію Приватному вищому навчальному закладу 
«Міжнародний коледж: медицини» (ідентифікаційний код -  37788298) на 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти за професією 5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими із 
ліцензованим обсягом 40 осіб, вид підготовки -  професійно-технічне навчання 
(наказ МОН від 14.03.2018 № 242-л «Про ліцензування освітньої діяльності») та 
у сфері вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація 
галузі знань 22 Охорона здоров’я на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти з ліцензованим обсягом 40 осіб (наказ МОН від 19.09.2017 № 199-л «Про 
ліцензування освітньої діяльності»).



2. Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний коледж 
медицини» (Мисько В. І.) у зв’язку з анулюванням ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та вищої 
освіти вжити заходи щодо переведення здобувачів освіти до інших закладів 
освіти.

3. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті МОН інформації про прийняте рішення.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: Акт про відмову суб’єкта господарювання в проведенні
позапланового заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 06.02.2020 
№ 10.3-12-24.
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Заступник Міністра Єгор СТАДНИМ


