
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
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Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, статті 14, частин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 3 частини сьомої 
статті 24 Закону України «Про вищу освіту», пунктів 2, 3 частини п’ятої 
статті 18 Закону України «Про фахову передвищу освіту», наказу Міністерства 
фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»,
з урахуванням рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
від 29.04.2020 р. (протокол № 179)

НАКАЗУЮ:
1. Розширити провадження освітньої діяльності Східноєвропейському 

національному університету імені Лесі Українки у сфері післядинломної освіти 
для осіб з вищою освітою за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 1, 2).

2. Ліцензіатам, щодо яких прийнято рішення про 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).

3. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої 
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 3.1 -  3.2).

4. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності 
Державному вищому навчальному закладу «Миколаївський політехнічний 
коледж» у сфері фахової передвищої освіти за відповідними підставами, що 
додаються (додаток 4).

5. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з



переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 5.1-5.17).

6. Переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти Комунальному закладу вищої освіти «Рівненська медична 
академія» Рівненської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи -  
02011545) для відокремлених структурних підрозділів, а саме:

найменування Відокремлений підрозділ «Костопільський медичний коледж 
Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської 
обласної ради» (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  25833244) замінити на Відокремлений підрозділ
«Костопільський фаховий медичний коледж комунального закладу вищої освіти 
«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради;

найменування Відокремлений підрозділ «Рокитнівський медичний коледж» 
Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської 
обласної ради» (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  43192086) замінити на Відокремлений підрозділ
«Рокитнівський фаховий медичний коледж» комунального закладу вищої освіти 
«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

7. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти ліцензіатам;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу» (ідентифікаційний код юридичної особи -  22142717) для 
відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Економіко-правовий коледж ТОВ «Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу» (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  40198766) замінити на Економіко-правничий 
фаховий коледж ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»);

Вищому навчальному комунальному закладу Львівської обласної ради 
«Бориславський медичний коледж» (ідентифікаційний код юридичної особи -  
01989094), а саме:

найменування Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Бориславський медичний коледж» (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  01989094) замінити на Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Бориславський фаховий медичний коледж»;

Київському університету імені Бориса Грінченка (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02136554) для відокремленого структурного підрозділу, 
а саме:

найменування Університетський коледж Київського університету імені 
Бориса Грінченка (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  35823141) замінити на Фаховий коледж 
«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка;

Державному вищому навчальному закладу «Криворізький національний 
університет» (ідентифікаційний код юридичної особи -  37664469) для закладу 
та відокремлених структурних підрозділів, а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад «Криворізький 
національний університет» (ідентифікаційний код юридичної особи -  
37664469) замінити на Криворізький національний університет;



найменування Автотранспортний коледж Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет» (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  37861985)
замінити на Автотранспортний коледж Криворізького національного 
університету;

найменування Гірничий коледж Державного вищого навчального закладу 
«Криворізький національний університет» (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  37861922)
замінити на Гірничий коледж Криворізького національного університету;

найменування Політехнічний коледж Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет» (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  37861079)
замінити на Політехнічний коледж Криворізького національного університету; 

найменування Гірничо-електромеханічний коледж Державного вищого 
навчального закладу «Криворізький національний університет» 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  37861959) замінити на Гірничо-електромеханічний коледж
Криворізького національного університету.

8. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.) 
забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИЙ


