
Додаток 1
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « У 'ґ » 2021 № •*-

Перелік ліцензіатів
яким розш ирено провадження освітньої діяльності 

у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2. Криворізький державний педагогічний університет

о
Київський національний торговельно-економічний університет для

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету

4.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Г натюка

5. Національний університет «Острозька академія»

6. Харківська державна академія дизайну і мистецтв

7. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

8. Волинський національний університет імені Лесі Українки



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № / А

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою

Започаткування провадження освітньої діяльності підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю 222 Медицина у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6126

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1223/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071205
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою в інтернатурі за спеціальністю 
222 Медицина

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

450 осіб (на строк навчання)



Додаток Ду ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від О/. 2021 р. № / А

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою

Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 222 Медицина у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6125

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1222/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071205
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувані в у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 222 Медицина

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

750 осіб (на строк навчання)



Дода ток ^  З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^£> /2021  р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
V сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) у сфері післядипломної освіти для осіб 
з вищою освітою

Вих. Л® заяви юридичної особи 
Є ДЕ БО 6392

дата 11.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1153/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 
універсилет

Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802
і  Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 

і спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підгої овка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіча 
(Географія)

Ліцензований обсяг, зазначений 
і юридичною осооою V заяві

30 осіб (на строк навчання)



Додаток л  у
до наказ)' Міністерства освіти
України від С£01, 2021 р. № &

науки

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

(відповідно до сі о т 'і 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціаіьністю 014 Середня освіта (Історія) у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою

Вих. Л'° заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6393

дата 11.06.2021

Вх. Лд заяви юридичної особи 
1154/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Наймемува и 11 я іо ридичн ої осо би Крив о р ізьки й держа впий пс д аго гі чн ий 
університет

ІденчифіканІЙН11!і код юридичної особи 40787802
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобу вачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

30 осіб (на сірок навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцспзіату 
у афері післядипломпої освіти для осіб з вищою освітою

; (відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

•І :*

Додач оіс ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  2021 р. № ( А

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломпої освіти для осіб 3
вищою осві гою

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) у сфері післядипломпої освіти для осіб з 
вищою освітою

Вих. Ха заяви юридичної особи 
С Діл БО 6398

дата 11.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
! 159/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802
Вид осві тньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломпої освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія)

, Ліцензований обсяг, зазначений 
і юридичною особою у заяві

30 осіб (на строк навчання)



Додач ок
до наказу Мі ні сяерств.'і освіти і ипукі-ї
України під ^ / ^ ^2021 р. ЛІ! ^ ' *-*-

Г!ро розшнрепня провадження освітньої діяльності ліцепзіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою осві гою

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) у сфері післядипломної освіти для осіб 
вищою освіт 0)0

Вііх. Л*2 чию;: ( омдпчної особи 
СДНБО 6394

дата 11.06.2021

Вх. № затни юридичної особи 
! 15 5/0'’9.5-21

дата 16.06.2021

)•! а і: ь і е 11 у  в а 11 н я і о р иди ч мої особи Криворізький державні; іі педагогічниіі 
універсиіет

ІдеіітифцкаційинГі код юридичної особи 40787802
Вид освітньої діяльнеє гі. рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності. акінчені юридичною 
осо Зою V Я..ЯВ

підготовка здобуваній у сфері
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ осіб 3 ВИШОК'  

освітою з підвищення кваліфікації і а 
спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика)

J ] і 11 е 11 :т j в а и: п і о б с яг. зазначенії й 
юридичною особою у заяві

ЗО осіб (па строк навчання)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Оґ- 2021 р. № ^

Про розширення провадження освіт ньої діяльності ліцепзіату 
у сфері ПІСЛЯДИГІЛОМНОЇ освіти д л я  о с і б  з вищою освітою

(відповідно до сгачті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері П І С Л Я Д И Г І Л О М Н О Ї  О С В І ' Т И  Д Л Я  осіб 3
вищою осві гою

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 053 Психологія у сфері післядигіломної освіти для осіб з вищою 
освітою

і _
Вмх. Л*2 заяви юридичної особи 
СДШЗ 6403

дата 15.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1167/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Н  а і і м  е  11 V в а 1111 я і о р и  д 11 ч н  ої о с  о б и 
*

Криворізький державний педагогічний 
університет

ідей іифікаційнип код юридичної особи 40787802
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 

.освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувай і в у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 053 Психологія

ЛіцензсванпГг обсяг. зазначеішй.
юридичною осооою у заяві

30 осіб (на строк навчання)



Додаток ™
до наказу Міністерства освіти і науки
України від УУ 2021 р. №

Про розширення провадження освіт ньої діяльност і ліцеизіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освіт ньої діяльності у сфері післядипломної освіт и для осіб 3
вищою освітою

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою

Вих. заяви юридичної особи 
: Є ДОБО 6402

дата 15.06.2021

і Вх. № заяви юридичної особи 
1168/0/9.5-21

дата 16.06.2021

' Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 
університет

І Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802
Вид освіт ньої діяльност і, рівень вищої 

| освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта 
(Образотворче мистецтво)

; Ліцензований обсяг, зазначений 
! юридичною особою у заяві

30 осіб (на строк навчання)



Додаток г з
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) у сфері післядипломної 
освіти для осіб 3 вищою освітою

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6391

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1169/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802
Вид освіїньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне 
мистецтво)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

30 осіб (на строк навчання)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^  0?  2020 р. № ДУ-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
______________________ освіти для осіб з вищою освітою______________________
започаткування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою з підвищення кваліфікації за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 1788

Дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1211/0/9.5-21

Дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

В інницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

01562987

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

Ліцензований обсяг 150 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^  2020 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
______________________ освіти для осіб з вищою освітою______________________
започаткування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою з підвищення кваліфікації за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування__________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 1789

Дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1210/0/9.5-21

Дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

В інницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

01562987

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування

Ліцензований обсяг 150 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^ • ^ • 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
), = ______  ; освіти для осіб з вищою освітою_______________ ________

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації за спеціальністю 053 Психологія у 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки _______________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 4117

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1251/0/9.5-21 : !

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125544

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
053 Психологія ...... . -

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою'у заяві

50 осіб (з урахуванням строків навчання)



V Додаток 
-- до наказу Міністерства освіти і науки 

України в щ Ш Ш  2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
- • - - -21. - діяльності»

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
_______________________ освіти для осіб з вищою освітою_______________________
Започаткувати провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою" з підвищення кваліфікації з а ‘спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

• і .  - • - -
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6515

дата
18.06.2021 " ; — — - “ - -

Вх. № заяви юридичної особи 
1248/0/9.5-21 •

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Національний університет «Острозька академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22554101

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
011 Освітні, педагогічні науки

Ліцензований обсяг за ліцензією - -
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1000 осіб (з урахуванням строків навчання)

і 1 . : _ -■ Т
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від & *■ 2021 р. №

- -- Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
-  г ~ у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
- ; *-. : освіти для осіб з вищою освітою . ____________  '_______

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації за спеціальністю 022 Дизайн у галузі 
знань 02 Культура і мистецтво______________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6535 :

дата ^ /- 
18.06.2021 : —

Вх. № заяви юридичної особи ..
1358/0/9.5-21 _г

дата.
22.06.2021

Найменування юридичної особи Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв

Ідентифікаційний код юридичної 
особи .

02071145

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені т 

-юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
022 Дизайн "

Ліцензований обсяг за ліцензією - ^ _ ............  - • •

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)

-: сі л-.* • і.

.. •. г • ... ; '  ■. :



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0<?' 2021 р. № УУ- ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
__________________________________ вищ ою освітою__________________________________

Розш ирення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
провадження освітньої діяльності з підвищ ення кваліфікації за спеціальністю 
011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка____________________

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО 6390

Дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної 
особи 1149/0/9.5-21

Дата 16.06.2021

Найменування 
ю ридичної особи

Ніжинський державний університет імені М иколи 
Гоголя

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02125668

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищ ення кваліфікації за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки

Ліцензований обсяг 30 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток Л  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ / '^ - 2021 р. Лд «-<-

Про розширення провадження осві т ньої діяльності ліцензіату 
у сфері ПІСЛЯДИЛЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності >>)

В ид провадження освітньої діяльності у сфері ПІСЛЯДИПЛОМІІОЇ освіти для осіб з 
і _ ____ _________________ витою освітою_________________________

Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у
сфері ПІСЛЯДИПЛОМІІОЇ освіти для осіб з  вищою освітою з  підвищення кваліфікації

1 ■ ' ■ ■' ........ . .......... ‘І
і-
: Них. Л1> заяви юридичної особи 
і- Є ДІЇ БО № 6397

дата 11.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
і 1158/0/9.5-21

дата 16.06.2021

1 і а і і м е 11 у в а н н я і о р и д 11 ч 11 о ї о с об 11 Волинський національний університеті імені 
Лесі Українки

' Ідеї і тйфіканійніїй код юридичної 
! особи

02125102

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування спеціальності, зазначені 

: юридичною ост бою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у 
сфері післядипломної освіт для осіб з 
вищою освітою з підвищення кваліфікації

І Ліцензований обсяг за ліцензією 25 осіб (на строк навчання)
Ліцензовани й о б слід за з начепи йі
юридичною особою у заяві

50 осіб (на строк навчання)



Додаток у/, ^ ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післяднпломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження осві тньої діяльнос ті у сфері ПІСЛЯДНПЛОМНОЇ освіти для осіб 3
вищою осві тою

Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) у сфері І 
післяднпломної освіт и для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації

. . .  . _ _ _ _ _
Вих. № заяви юридичної особи 
Є ДЕ БО № 6466

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1231/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Волинський національний університет імені 
Лесі Українки

І де 11т и ф ікаці й н и й код і о р иди ч н ої
особи

02125102
І
!

Вид освітньої діяльності, кодла 
най менуваї і ня спсціальності. зазначеи і 
юридичною особою у заяві

ї

Збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) у : 
сфері післяднпломної освіти для осіб з і 
вищою освітою з підвищення кваліфікації

Ліцензований обсяг за ліцензією 25 осіб (на строк навчання)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (па строк навчання)



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від^У 02. 2021 р. № &

Про розширення провадження освітньої діяльност і ліцепзіату 
V сфері післядипло.мної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти для осіб 3
вищою освітою

Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська 
мова і література) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з 
підвищення кваліфікації

■

Вих. № заяви юридичної особи 
СДЕБО № 6464

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1233/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи
_

Волинський національний університет імені 
Лесі Українки

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125102
Вид освіт ньої діяльності, код та 
найменування спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 014 Середня освіта 
(Українська мова і література) у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою з підвищення кваліфікації

; Ліцензований обсяг за ліцензією 15 осіб (на строк навчання)
і Ліцензований обсяг, зазначений 
1 юридичною особою у заяві

50 осіб (на строк навчання)



. і
Про розширення провадження освітньої діяльності ліцепзіату 

у  сфері післядипломної ОСВІТИ для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Г Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
, £ №_________________ __________ вищою освітою________________________ 1

■ Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 016 Спеціальна освіта у ескері ; 
,_ійслядмпломіюї освіти для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації

і Додач ок ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ 5 «  2021 р. Л«

Вих. Л« заяви юридичної особи 
Є ДЕ БО №  6465

дата 16.06.2021

Ех. № заяви юридичної особи 
1232/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Волинський національний університет імені 
Лесі Українки

Ідеї ІТИф ікай ІЙ Н! І й код юридиЧ110Ї 
особи

02125102
]

ІЗид осій і ньої діяльності, код та 
н ай м єн у в аі і н я с п є ід і а л ь пості. зазначені 
юридичною особою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за
спеціальністю 016 Спеціальна освіта у  сфері 

. . .післядипломної освіти для осю 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації

Ліцензований обсяг за ліцензією 15 осіб (на строк навчання)
Ліцснзоваиі'їїї оосяг. зазначеіїйй 
юридичною осооою V заяві

50 осіб (на строк навчання)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3

вищою освітою
Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6396

дата 11.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1157/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Волинський національний університет імені 
Лесі Українки

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125102

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 
у сфері післядипломної освіти для осіб 3 
вищою освітою з підвищення кваліфікації

Ліцензований обсяг за ліцензією 15 осіб (на строк навчання)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на строк навчання)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  _____2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері П ІС ЛЯ ДИПЛО М НОЇ

ОСВІТИ для осіб З В И Щ О Ю  ОСВІТОЮ
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид ОС ВІ ТН ЬО Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  у  сфері ПІС Л Я Д И П Л О М Н О Ї  ОСВІТИ для осіб 3 В И Щ ОЮ

освітою
Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 053 Психологія у сфері 
П ІС Л Я Д И П Л О М Н О Ї  освіти для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації
Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6507

дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1264/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи Волинський національний університет імені 
Лесі Українки

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125102

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

Збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 053 Психологія у сфері 
П ІС Л Я Д И П Л О М Н О Ї  освіти для осіб з вищою 
освітою з підвищення кваліфікації

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

15 осіб (на строк навчання)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на строк навчання)
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування'видів господарської 
'' .і. -- ... діяльності»

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
У ' освіти для осіб з вищою освітою ___

Розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 
з вищою освітою з підвищення кваліфікації шляхом збільшення ліцензованого обсягу 
за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) у галузі знань 
01 ОсвітаУПедагогіка __________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6523

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1324/0/9.5-21 ‘

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Ідентифікаційний код юридичної 
особи :

02125102

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
014 Середня освіта (Мова і література 
(англійська))

Ліцензований обсяг за ліцензією 15 осіб (з урахуванням строків навчання)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

ЗО осіб (з урахуванням строків навчання)
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Додаток
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від 6У. ______ 2021 р. № ^

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжу

Житомирської обласної ради 
у сфері післядипломної освіти для осіб 

з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 22 Охорона здоров’я за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація у сфері післядипломної освіти 
для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6471

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1242/0/9.5-21

дата 18.05.2021

Найменування ю ридичної особи Житомирський базовий фармацевтичний 
фаховий коледж Житомирської обласної ради

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02011261

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

Підвищення кваліфікації за спеціальністю 
226 Фармація, промислова фармація у сфері 
післядипломної освіти для осіб з освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (на строк навчання)



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « еРА » 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищ ої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Київський національний університет технологій та дизайну для 
Відокремленого структурного підрозділу «Львівський фаховий коледж індустрії 
моди Київського національного університету технологій та дизайну»

2.
Донбаська національна академія будівництва і архітектури для 
Відокремленого структурного підрозділу «Дружківський житлово-комунальний 
фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури»

о
Донбаська державна машинобудівна академія для
Відокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж 
промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної 
маш инобудівної академії»

4. Львівський національний аграрний університет для
Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету

5. Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу

6.
Одеський державний екологічний університет для
Відокремленого структурного підрозділу "Херсонський гідрометеорологічний 
фаховий коледж Одеського державного екологічного університету"

7. Ж итомирський агротехнічний коледж для
Верхівнянської філії Ж итомирського агротехнічного коледжу

8.
Луцький національний технічний університет для
Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету»

9.
Національний університет "Львівська політехніка" для 
Відокремленого структурного підрозділу "Хмельницький політехнічний 
фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"



Додаток З /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2 0 2 1  р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої
освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 022 Дизайн у 
галузі знань 02 Культура і мистецтво у сфері фахової передвищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6000

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1182/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070890
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
«Львівський фаховий коледж індустрії моди 
Київського національного університету 
технологій та дизайну»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

35263749

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

підготовка здобувачів у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 
022 Дизайн за рівнем фахового молодшого 
бакалавра

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на рік)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
- : діяльності»)

_____ Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти_____
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування нової 
спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та 
будівництво у сфері фахової передвищої освіти______________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5248

дата 17.06.2021і . * і. » • \ *
Вх. № заяви юридичної особи 
1235/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070795

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
Юридичної особи —-

Відокремлений структурний підрозділ 
«Дружківський житлово-комунальний фаховий 
коледж Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

33333426

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка фахового молодшого бакалавра за 
спеціальністю 191 Архітектура та містобудування у 
сфері фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг ЗО осіб (на рік)
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Додаток 3 ,3
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ - 2021 р. № 3 /- ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти_____
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування нової 
спеціальності 125 Кібербезпека галузі знань 12 Інформаційні технології у сфері фахової 
передвищої освіти___________________________________________________________ _____

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 3405

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1250/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Донбаська державна машинобудівна академія
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070789

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
«Краматорський фаховий коледж промисловості, 
інформаційних технологій та бізнесу Донбаської 
державної машинобудівної академії»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

04601943

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

Підготовка фахового молодшого бакалавра за 
спеціальністю 125 Кібербезпека у сфері фахової 
передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг 25 осіб (на рік)



• І
Д о д а т о к */
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р.

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

-  (відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
-• ^ . -----  V-- - діяльності»)

_____ Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти_____
Розширення- провадження освітньої діяльності шляхом започаткування нової 
спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології у сфері 
фахової передвищої освіти___________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6123 :

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1319/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Львівський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493735

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи —

Екологічний коледж Львівського національного 
аграрного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

34387378

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка фахового молодшого бакалавра за 
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки у сфері 
фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією _ - гт:—

Ліцензований обсяг 50 осіб (на рік)
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату  
у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової
передвищ ої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
241 Готельно-ресторанна справа у галузі знань 24 Сфера обслуговування у 
сфері фахової передвищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6049

дата 14.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1151/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Львівський професійний коледж 
готельно-туристичного та ресторанного 
сервісу

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20835913

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищ ої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері фахової 
передвищ ої освіти за спеціальністю 
241 Готельно-ресторанна справа за 
рівнем фахового молодшого бакалавра

Ліцензований обсяг, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

25 осіб (на рік)



Додаток 3, £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від & X 2021 р. № <̂-

П ро розш ирення провадж ення освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до стагті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розш и рен н я п ровадж енн я осв ітн ьо ї д іял ьн о ст і у сфері ф ахової
передвищ ої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 207 Водні 
біоресурси та аквакультура галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство у сфері 
фахової передвищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 3822

дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1314/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи Одеський державний екологічний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

26134086

Відокремлений структурний 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ 
"Херсонський гідрометеорологічний фаховий 
коледж Одеського державного екологічного 
університету"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

02572226

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

Підготовка здобувачів у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 207 Водні 
біоресурси та аквакультура

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

20 осіб (на рік)



Додаток X
до наказу Міністерства освіти і науки
України від . 2021 р. № с<

П ро розш ирення провадж ення освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері ф ахової передвищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розш и рен н я провадж енн я осв ітн ьо ї д іяльн ості у сфері ф ахової
передвищ ої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 208 
Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство у сфері фахової 
передвищої освіти
Вих. №  заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6134

дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1261/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи Житомирський агротехнічний коледж
Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00727966

Відокремлений структурний 
підрозділ

Верхівнянська філія Ж итомирського 
агротехнічного коледжу

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу ю ридичної особи

00727943

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

Підготовка здобувачів у сфері фахової 
передвищ ої освіти за спеціальністю 208 
Агроінженерія

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

90 осіб (на рік)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

_____Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти_____
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом збільшення ліцензованого обсягу 
за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у сфері 
фахової передвищої освіти_________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5770

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1247/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05477296

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Технічний 
фаховий коледж Луцького національного 
технічного університету»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

26415046

Вид освітньої діяльності, Підготовка фахового молодшого бакалавра за
зазначений юридичною особою у спеціальністю 073 Менеджмент у сфері фахової
заяві передвищої освіти
Ліцензований обсяг за ліцензією ЗО осіб (на рік)

Ліцензований обсяг 50 осіб (на рік)



Додаток _3. &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /° ?  ■ 2021 р. Лг2 <^Ле-<с

П ро розш ирення провадж ення освітньої д іяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розш и рен н я п ровадж ен н я освітн ьо ї д іяльн ості у сфері ф ахової
передвищ ої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 133 Галузеве 
маш инобудування у галузі знань 13 М еханічна інженерія у сфері фахової 
передвищої освіти
Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДББО 6136

дата 18.06.2021

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1353/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Національний університет 
"Львівська політехніка"

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02071010

Відокремлений структурний 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ 
"Хмельницький політехнічний фаховий коледж: 
Національного університету "Львівська 
політехніка"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу ю ридичної особи

39817752

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

Підготовка здобувачів у сфері фахової 
передвищ ої освіти за спеціальністю 133 
Галузеве машинобудування

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

25 осіб (на рік) (збільшення на 5 осіб, з 25 на 30 
осіб)



Додаток _£_• ^

до наказу М іністерства освіти і науки 
України від £> ? . 2021 р. № / А

П ро розш ирення провадж ення освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльнос ті»)

Вид розш и рен н я п ровадж ен н я освітн ьо ї д іяльн ості у сфері ф ахової
ПЄ?)ЄДвищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 121 Інженерія 
програмного забезпечення у галузі знань 12 Інформаційні технології у сфері 
фахової передвищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 155

дата 18.06.2021

Вх. Лг2 заяви ю ридичної особи 
1354/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування ю ридичної особи Національний університет 
"Львівська політехніка"

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071010

Відокремлений структурний 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ 
"Хмельницький політехнічний фаховий коледж 
Національного університету "Львівська 
політехніка"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу ю ридичної особи

39817752

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

П ідготовка здобувані в у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 121 
Інженерія програмного забезпечення

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на рік) (збільш ення на 25 осіб, з 50 на 
75 осіб)



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « 4?/ » &^  2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1 .
Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної 
освіти переробної промисловості»

2.
Державний навчальний заклад «Криворізький центр професійної освіти 
металургії та машинобудування»

3.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сокальський 
професійний ліцей»

4.
Державний університет «Одеська політехніка» для
Відокремленого структурного підрозділу «Березівське вище професійне 
училище Державного університету «Одеська політехніка»

5.
Харківський центр професійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості

6 .
Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській 
області

7.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»

8.
Державний навчальний заклад «Херсонський професійний 
суднобудівний ліцей»

9.
Державний навчальний заклад "Гадяцьке вище професійне аграрне 
училище"

10. Вище професійне гірничо-будівельне училище
11. Квасилівський професійний ліцей
12 Державний навчальний заклад "Сєвєродонецький професійний ліцей"

13
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Криворізький 
центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного 
сервісу"

14
Державний професійний (професійно-технічний) заклад освіти 
"Самбірський професійний ліцей"

15 Київське вище професійне училище будівництва і дизайну

16
Державний навчальний заклад «М елітопольське вище професійне 
училище»

17 Товариство з обмеженою відповідальність «Подільський навчально- 
технічний центр»

18
Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький 
професійно-технічний аграрний ліцей»



Додаток Дф
до наказу Міністерства освіти і науки
України від £ М ^ .2021 р. № <Р

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіата 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
__________________________ (професійно-технічної) ОСВІТИ___________________________________

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 5129 Майстер 
готельного обслуговування (первинна професійна підготовка)________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 3929

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1179/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Вінницький 
центр професійно-технічної освіти 
переробної промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної особи 20096887
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5129 Майстер готельного 
обслуговування

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5129 Майстер готельного 
обслуговування

Первинна
професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)

рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
від ^  ^  2021 р. № /

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти______________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5129 Майстер ресторанного 
обслуговування

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 2091

дата
15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1171/0/9.5-21

дата
16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Вінницький центр 
професійно-технічної освіти переробної 
промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20096887

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
5129 Майстер ресторанного обслуговування

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5129
Майстер

ресторанного
обслуговування

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)



Додаток Я ’ З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від <£>/£ ^ 2021 р. № < Р ґ'

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіата 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
__________________________ (професійно-технічної) освіти________________________ _
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7133 Штукатур 
(професійно-технічне навчання)____________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  3229

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
І340/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Криворізький центр професійної освіти 
металургії та машинобудування»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536099
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за професією 
7133 Штукатур

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7133 Штукатур Професійно-
технічне
навчання

15 Перший
(початковий)

рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. № <Р

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіата 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
__________________________ (професійно-технічної) освіти__________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7133 Штукатур 
(перепідготовка)__________________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 3230

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1341/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Криворізький 
центр професійної освіти металургії та 
машинобудування»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536099
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Перепідготовка за професією 7133 Штукатур

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7133 Штукатур Перепідготовка 15 Перший
(початковий)

рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіата 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
__________________________ (професійно-технічної) освіти__________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7133 Штукатур 
(підвищення кваліфікації)_________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  3255

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1342/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Криворізький 
центр професійної освіти металургії та 
машинобудування»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536099
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищення кваліфікації за професією 
7133 Штукатур

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7133 Штукатур Підвищення
кваліфікації

15 Третій
(вищий)
рівень



Додаток М £
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від 2021 № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату  
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6214

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1200/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Сокальський 
професійний ліцей»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02545726

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7436 Ш вачка перепідготовка 15
перший

(початковий)
рівень



Додаток ?■
до наказу М іністерства освіти і науки
України від ^ 2021 р. №

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ [технічної) освіти____________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 5122 Кухар

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄД ЕБО 6015

дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1295/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 43861328
Найменування відок| 
структурного підрозділу к 
особи

і

земленого
зридичної

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державниго 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5122 Кухар

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
д к
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

'Вид освітньої 
діяльності
і

Л іцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5122 Кухар Первинна професійна 
підготовка

120 Другий
(базовий)

рівень

і;



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток М /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  2021 р. №

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
________________________________технічної) освіти________ _____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5122 Кухар_________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6017

дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1293/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 43861328
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи

Відокремлений структурний
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»__

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві |__________

Професійно-технічне навчання за 
професією 5122 Кухар________________

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

*

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5122 Кухар Професійно-технічне
навчання

ЗО Перший
(початковий)

рівень

і



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_______________________________ технічної) освіти_____________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5122 Кухар_________________

Вих. №  заяви юридично 
ЄД ЕБО 6016

ї особи дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1298/0/9.5-21

1 дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особі Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищ ення кваліфікації за 
професією 5123 Офіціант

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

і

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5122 Кухар
■

Підвищення зо Другий
кваліфікації (базовий)

рівень

і



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної ^професійно-технічної) освіти

(відповідно до. статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
■І_______________________________ч________________

Додаток /ҐУ&
до наказу М іністерства освіти і н а у к и
України від 2021 р. №

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за пре)фесією 5123 Бармен

Вих. № заяви юридично 
ЄДЕБО 6044

ї особи дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1265/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи
і

Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 5123 Бармен

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

В ид  освітньої
діяльності
І
і
!

іі

Л іцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Бармен Професійно-технічне
навчання

25 Перший
(початковий)

рівень



Додаток ^  л /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від £ 7 / ^ 2021 р. № <ґ

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
____________________________ технічної) освіти______________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 5123 Бармен

Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6045

І у  :

дата 17.06.2021

і Вх. № заяви ю ридичної особи 
1266/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

1

II

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу ю ридичної 
особи

43868611

’Вид освітньої діяльності, зазначений
1

юридичною особою у заяві
, 1

Підвищення кваліфікації за 
професією 5123 Бармен

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

ІІ

І і І

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Бармен Підвищення
кваліфікації

|

25 Другий
(базовий)

рівень

іі



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки

і України від 2021 р. №

Вид провадження освітньої
• ! і

діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за професією 5123 Ос нціант

В их. № заяви юридичної особи 
Є Д ЕБО 6012

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1302/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи
Іі

Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

П ервинна професійна підготовка за 
професією 5123 Офіціант

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
3
Класифіка 
тором 
професій 

: ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

1 * і
і
і
і

Л іцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Офіціант Первинна професійна 
підготовка

60 Другий
(базовий)

рівень

і



І

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток Ж -/З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. № <¥̂

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ |технічної) освіти_____________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 5123 Офіціант
і

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6013

дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1292/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особі1
■

Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 43861328
Найменування відок| 
структурного підрозділу к 
особи1 1

земленого
юридичної

і

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 5123 Офіціант

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій

ІДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

тіЗид освітньої 
діяльності

і

Л іцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

і
5123 Офіціант Професійно-технічне

навчання
зо Перший

(початковий)
рівень

И



Додаток & ./У7
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № / А

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої
%

діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за професією 5123 Офіціант

Вих. № заяви юридично 
і ЄДЕБО 6014

ї особи дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1299/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокі 
структурного підрозділу к 
особи

І

земленого
зридичної

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи і

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищ ення кваліфікації за 
професією 5123 Офіціант

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

їі

.

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Офіціант Підвищення
кваліфікації

ЗО Другий
(базовий)

рівень



Додаток М /^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ 2021 р. №

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0 3-, 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за професією 7412 Кондитер

Вих. № заяви юридично 
ЄДЕБО 6035 !

ї особи дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1288/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

і

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 

і  особи л і і

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 7412 Кондитер

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
Діяльності
І
ііі

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7412. і Кондитер Професійно-технічне
навчання•І

20 Перший
(початковий)

.рівень

-і:

і



Додаток М / ? '

до наказу М іністерства освіти і науки 
І і України від ^ ^ -2021 р. №
І |

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

і '• Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ 'технічної) освіти____________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7412 Кондитер

В их. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6036

дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1305/0/9.5-21 '

дата 18.06.2021

! і Найменування ю ридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код ю ридичнрї особи 43861328

* і

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві __________

Підвищ ення кваліфікації 
професією 7412 Кондитер

за

і:

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3

Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності
і1і

* 1 

1
1

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7412 Кондитер Підвищення
кваліфікації

!

10 Другий
(базовий)

рівень

і - і



Додаток М /ь
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
________________________________технічної) освіти________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5129 М айстер ресторанного 
обслуговування________________|_____________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6007

дата 17.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1301/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

1 *

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училищ е Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5129 Майстер 
ресторанного обслуговування

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5129 М айстер
ресторанного

обслуговування

Первинна професійна 
підготовка

зо Другий
(базовий)

рівень



Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ технічної) освіти______________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5129 Майстер ресторанного 
обслуговування______________ ;______________________________________________

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ У -2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статгі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичне 
ЄДЕБО 6009

ї особи дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1289/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особіі Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училище Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

, і1

Професійно-технічне навчання за 
професією 5129 Майстер 
ресторанного обслуговування

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування) ї

і

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5129 Майстер Професійно-технічне 25 Перший
ресторанного навчання■ (початковий)

обслуговування рівень
л і



' і

Додаток Я Л #
до наказу Міністерства освіти і науки
України від О/-## 2021 р. № / А

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
__________________________ технічної) освіти___________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 5129 Майстер ресторанного 
обслуговування____________________________________________________________ ,

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6008

.і

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1303/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особіі Державний університет «Одеська 
політехніка»

і Ідентифікаційний код юридичнізї особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училище Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, з; 
юридичною особою у заяві

1

означений Підвищення кваліфікації за 
професією 5129 Майстер 
ресторанного обслуговування

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої
; діяльності
І]
1і

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5129 Майстер
ресторанного

обслуговування

Підвищення 
| кваліфікації

і ____________________

15 Другий
(базовий)

рівень

і-



І : ■ ■ І . :Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
;

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
______________________________технічної) освіти______________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, установи)_________________________________________

• 1 | ! Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № /7 -  ^

іі.
Вих. № заяви юридичне 
ЄДЕБО 6010

ї особи дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1294/0/9.5-21

; дата 18.06.2021

Найменування юридичної особі
•

\ Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

]і

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училище Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, з; 
юридичною особою у заяві

означений Первинна професійна підготовка за 
професією 4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, установи)

і :
Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

І
і!
і

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

4115 Секретар
керівника

(організації,
підприємства,

установи)

Первинна професійна 
підготовка

;| 5

ЗО Другий
(базовий)

рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

.і
Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

.

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ [технічної) освіти_____________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 4115 Секретар керівника 

і (організації, підприємства, установи)__________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6011

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1290/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

! п і

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училище Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, установи)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності
1
1 ; *4 і
1

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

4115 Секретар
керівника

(організації,
підприємства,

установи)

Професійно-технічне
навчання

Тііі

25 Перший
(початковий)

рівень



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної ^професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
______________ ______________ технічної) освіти_____________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельер)__________________________________________________________________

; Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ У ^ -2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6018

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1296/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особй Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

* 1

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училище Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

*

Вид освітньої 
діяльності

.

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5141 Перукар
(перукар-
модельєр)

Первинна професійна 
підготовка

60 Другий
(базовий)

рівень

і



Додаток ^■'УУ
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ОЇР?* 2021 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до'статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
_______________ ______________І І ___________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
______________________________ітехнічної) освіти_____________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5141 Перукар (перукар- 

; модельєр)___________________ Д________________ -_____________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6043

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1291/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи
•і •

Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

. ' і ;; і

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училище Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

і

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5141 Перукар
(перукар-
модельєр)

Професійно-технічне
навчання

25 Перший 
(початковий) j 

рівень

і



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ̂  2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
____________________І___________________> ІТЄХНІЧНОЇ) освіти_____________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)___________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6019

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1297/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи
її

Державний університет «Одеська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи{ * 1і

Відокремлений структурний 
підрозділ «Березівське вище 
професійне училище Державного 
університету «Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868611

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищення кваліфікації за 
професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
{діяльності
1

‘ ІІ

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5141 Перукар
(перукар-
модельєр)

Підвищення
кваліфікації

20 Другий
(базовий)

рівень



додаток__
до наказу Міністерства освіти і науки України

“‘від ^ 2021 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної 
-- " У __ V -(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
" діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
~ - • ' ■ ■ '• ._____________ освіти____________ _____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7133 Штукатур

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6023

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1278/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи -• .

43861328 ’

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу -. - - 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та. 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
7133 Штукатур

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 -г 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010'

- !-■ Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7133 Штукатур
первинна

професійна
підготовка

ЗО другий
(базовий)



Додаток ^  ̂
до наказу Міністерства освіти і науки України
від % 2021 р. № Д'?' ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної 
-  _. ^  (професійно-технічної) освіти

■ (відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
■_* __ - - - ." ' діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
—' :  ~ _________ освіти ____ _________________ _______

Започаткування освітньої діяльності за професією 7133 Штукатур

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6026

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1284/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328/

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи “

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код __ 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

професійно-технічне навчання за професією 
7133 Штукатур

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно з _ 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010-

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7133 Штукатур
професійно-

технічне
навчання

25 перший
(початковий)



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки України
від ̂ --7- 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
■ - ' діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
■- ' ' :■ . _____освіти ____

Започаткування освітньої діяльності за професією 7133 Штукатур

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6 0 2 8 ‘

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1272/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу^ 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611"

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за професією 
7133 Штукатур

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

-  • * - >“ г :

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

_  і -.-л  — підвищення —

другий
(базовий)7133

*

Штукатур кваліфікації 15

! • - -  .V \ ■ \



Додаток _2;:
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 2021 р. № <£*

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної 
- - ~ . (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
_____________  ~  - ~~— — _________ОСВІТИ_________________________________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7141 Маляр

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6024

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1277/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого
структурного, підрозділу _ ___
Юридичної особи П-І

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
7141 Маляр

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
- професії (класу 
класифікаційного 

угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

г 7141 : Маляр
первинна

професійна
підготовка

ЗО другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
• (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Додаток
" до наказу Міністерства освіти і науки України
від ^ / ^ 2021 р. №

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
• : ' —- - ______ освіти_________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7141 Маляр

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6027

дата - . : 
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи : . 
і28з/о /9 .5 -2 і . ;

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи -  і

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу гГ 
юридичної особи і

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611-

Вид підготовки, код та _ 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

професійно-технічне навчання за професією 
7141 Маляр

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 " 
Класифікатором 

професій • 
ДК 003:2010

-• ' -і

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

714Н "Маляр
професійно-

технічне
навчання

25 перший
(початковий)



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки України
від О/*** 2021

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
. .. - діяльності») ...

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
- І ' ~ ~ •-  ̂ - -_____ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7141 Маляр

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6029

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1271/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за професією 7141 Маляр

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно з . 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7141
і. . ЦІ *

- Маляр підвищення
кваліфікації 15 другий

(базовий)
: і - . І.
. *;

■' -г / - •
і • • і .

. : у .



-  -- і

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 01 ? 2- 2021 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

І (відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
- : - діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
: • - ' , • ^  ~ —_______________ ОСВІТИ_________________________________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 8322 Водій автотранспортних засобів

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6025

дата - • 
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1276/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та _ 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
8322 Водій автотранспортних засобів

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 • 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
„угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

• - -.-.-""і *' 
8322 • У

• і •; -і . ■

і — Водій 
автотранспортних 

засобів

первинна
професійна
підготовка

60 другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
/___ діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
• __________~ ■ _____________ освіти___________________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 8322 Водій автотранспортних засобів

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 0АС>?. 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6030

дата » ■ - 
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1287/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи " • ■- -

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи :

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

професійно-технічне навчання за професією 
8322 Водій автотранспортних засобів

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій •- 
ДК 003:2010

:. Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
- ;• угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8322
Водій

автотранспортних
засобів

професійно-
технічне
навчання

25 перший
(початковий)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 2021 р. № $ ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
~  -  • Т -  ~ ДІЯЛЬНОСТІ»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7124 Тесляр

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6040

дата -  
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1279/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи .

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи !

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
7124 Тесляр

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

п р о ф е с і й '
ДК 003:2010
•*

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

і. - — •

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

т , .

7124
. - -3-

* *.. п
Тесляр

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)



тх / /  Я ЛДодаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки України 

- -, "-у — . від 2021 р. № є/ ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної 
~ - - (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
, —. . діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
• -  т __________ о с в і т и _____________________________ __

Започаткувати! освітньої діяльності за професією 7124 Тесляр

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6041

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1286/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи :

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

професійно-технічне навчання за професією 
7124 Тесляр

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010:

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7124 Тесляр
професійно-

технічне
навчання

25 перший
(початковий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
від М*?- 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

_ Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
_____________ - [ . Т-— 1:-.__________ ОСВІТИ_________________________________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7124 Тесляр

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6042„

дата - . - - ’ 
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1273/0/9.5-21 :

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи • • -

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу: 
юридичної особи ■-*?

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за професією 7124 Тесляр

Започаткування освітньої діяльності за професією:
- : ' - _-а-*ГТ -•

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010.

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
^групування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7124
. ' - іс ; у *

, - . ~ — 
Тесляр

підвищення
кваліфікації 15 другий

(базовий)



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки України
від ^  ^  2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) ОСВІТИ

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
У Д..-У -діяльності»).

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
____________________________________освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7124 Столяр будівельний

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6020

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1280/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
7124 Столяр будівельний

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010 _

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
- угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг 

- (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7124 • Столяр
будівельний

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної 
:/•" (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти_____ ______-______ _______________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7124 Столяр будівельний

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6021

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1285/0/9.5-21 ~

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи"

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

професійно-технічне навчання за професією 
7124 Столяр будівельний

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

• 7124 Столяр
будівельний

професійно-
технічне
навчання

25 перший
(початковий)



Додаток = ■
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності») -

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
- " ________ освіти__________________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7124 Столяр будівельний

' і  . " • * - '
Вих. № заяви юридичної особи __ 
ЄДЕБО № 6022

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1274/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи : ^ .

43861328 * -

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи ” !

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611 -

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за професією 7124 Столяр 
будівельний

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 " ' 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

•: . . '•'' • ••'

. Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
- ^групування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7124
і . -

Столяр
будівельний

підвищення
кваліфікації 15 другий

(базовий)

- '

> } і



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
від Ої ^ 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
: - ~~ •'->; “ діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7212 Електрозварник ручного 
зварювання - У- :. —.

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6031

дата -  . 
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1275/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи !"г

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код — 
відокремленого структурного" 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
7212 Електрозварник ручного зварювання

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010
• .*

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

' *• Гі * Г
7212

Електрозварник
ручного

зварювання

первинна
професійна
підготовка

60 другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
У - - г - діяльності»)

, Додаток 'У ^
: - ' .г до наказу Міністерства освіти і науки України

ВІД 2021 р. № ^ 2  *±

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти _____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7212 Електрозварник ручного 
зварювання . і ;

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6032

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1281/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної г 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код., 
відокремленого структурного —  
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

професійно-технічне навчання за професією 
7212 Електрозварник ручного зварювання

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

. Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
-угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7212
Па ~*г5 г*

Електрозварник 
ручного 

- зварювання

професійно-
технічне
навчання

25 перший
(початковий)



Додаток _л ^
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
____________________________________освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7212 Електрозварник ручного 
зварювання -  -" - -_____ £________________  „ ____________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6033

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1270/0/9.5-21 V; 7

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи > . -

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
Юридичної особи : і:

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за професією 
7212 Електрозварник ручного зварювання

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором, 

професій 
ДК 003:2010 •

*Т - • ' ;

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7212
Електрозварник

ручного
зварювання

підвищення
кваліфікації 20 другий

(базовий)



- - ^ г"'Г •* - - Додаток
— — до наказу Міністерства освіти і науки України

- - від 2021 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________ .. - ~ ____________  освіти _______
Започаткування освітньої діяльності за професією 7433 Кравець

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6037

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1268/0/9.5-21 -

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної' 
особи "і

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи !

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний к о д __
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
7433 Кравець

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно з , : 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010: .

“ Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7433 - - Кравець
первинна

професійна
підготовка

зо другий
(базовий)



т .. .. Додаток, £ / '* '?

.77' .. . "7 Л 7- до наказу Міністерства освіти і науки України
■--- від ^ ^ 2021 р. № /77  ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної 
- V- (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
— діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________ - •__________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7433 Кравець

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6038

дата - 
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1282/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи -: :

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

професійно-технічне навчання за професією 
7433 Кравець

Започаткувати освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

• *_ ~ : . і •

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
- угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

- 7433 : Кравець
професійно-

технічне
навчання

25 перший
(початковий)



~ Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки України
від £/-^3- 2021 р. № <ґ-ґ - ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
__________ - ._________ ____________освіти___________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7433 Кравець

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6039

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1269/0/9.5-21 '

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державного університету «Одеська політехніка»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

Найменування відокремленого
структурного підрозділу - __
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське 
вище професійне училище Державного університету 
«Одеська політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43868611

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за професією 7433 Кравець

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 7 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7433 • Кравець підвищення
кваліфікації 20 другий

(базовий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ - 2021 р. № < У ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної') 
___________________________________ освіти__________________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6133

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1227/0/9.5-21

дата
17.06.2021

Найменування юридичної особи Харківський центр професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

35993839

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за професією 4113 
Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4113

Оператор з обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

Професійно-
технічне
навчання 15

Перший
(початковий)

рівень



Додаток ^  У ̂
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 № У7/ -

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6154

дата 17.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1205/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФ ЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ ДЕРЖ АВНОЇ СЛУЖ БИ 
ЗАЙНЯТОСТІ

Ідентифікаційний код юридичної особи 35993839

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7436 Ш вачка
професійно-

технічне
навчання

ЗО
другий

(базовий)
рівень



Додаток /ґ.
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від З/’-#?- 2021 №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6153

дата 17.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1204/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФ ЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ ДЕРЖ АВНОЇ СЛУЖ БИ 
ЗАЙНЯТОСТІ

Ідентифікаційний код юридичної особи 35993839

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8211

Оператор 
верстатів з 

програмним 
керуванням

перепідготовка 15
перший

(початковий)
рівень



Додаток У У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіата 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти

Розширення провадження освітньої діяльності за професією 5129 Майстер 
ресторанного обслуговування (підвищення кваліфікації)

Вих. № заяви юридичної особи 
Є Д ЕБО  №  6461

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1226/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи
Багатопрофільний регіональний центр 
професійної освіти у Черкаській області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14209459

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації з професії 
5129 Майстер ресторанного 
обслуговування

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
03:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5129
Майстер

ресторанного
обслуговування

Підвищення
кваліфікації

15
Другий

(базовий)
рівень



Додаток ^  №
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від 2021 №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6448

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1199/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне 
училищ е залізничного 
транспорту»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02549658

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8312
Регулювальник 
швидкості руху 

вагонів

первинна
професійна
підготовка

зо
другий

(базовий)
рівень



Додаток у. ^ /
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від ^  ^  2021 № < Ґ ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6449

дата 17.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1198/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне 
училищ е залізничного 
транспорту»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02549658

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8312 Складач поїздів
первинна

професійна
підготовка

зо
другий

(базовий)
рівень



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (^професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
: '  і

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ технічної) освіти__________ ___________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту 
рухомого складу______________ | _ ______________________________________

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від бУ-РЗ 2021 р. №

Вих. № заяви юридично 
ЄДЕБО 5456

і ;

ї  особи дата 16.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1183/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування ю ридичної особіі Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02549658
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 7233 Слюсар з ремонту 
рухомого складу

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої
діяльності'

Л іцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7233 Слюсар з 
ремонту

рухомого складу •

Професійно-технічне
навчання

60 Другий
(базовий)

рівень

! і
• І



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &/- ^  2021 № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5485

дата 17.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1206/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Херсонський професійний 
суднобудівний ліцей»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02548222

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7212 Електрогазозварник
професійно-

технічне
навчання

15
перший

(початковий)
рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № <f/~ ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

| Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
|_______________________________________ освіти_______________________________________ |
і Залочаткування освітньої діяльності за професією 8331 Тракторист-машиніст 
| сільськогосподарського виробництва

Г — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В их. -\2 заяви юридичної особи 
ЄДЕБО М 6475

дата
16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1238/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад Тадяцьке вище 
професійне аграрне училище"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за професією 8331 
Т р актор і ї ст- м аш иніст с і л ьс ь когос п о даре ь ко го 
виробництва

Залочаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифі кагором 

професій 
ДК 003:2010

..

Найменував ня професії 
(класу

клас ифі каційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8331

і_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тракторист-маш і шіст 
сільсько господарсько го 

виробництва

Професійно-
технічне
навчання

15 Другий
(базовий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. Лг2

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійио-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО Ага 6469

дата
16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1244/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад Тадяцьке вище 

професійне аграрне училище"
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

Вид підготовки, код та Перепідготовка за професією 8331 Тракторист-
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

машиніст сільськогосподарського виробництва

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(класу

кл аси фі ка ці йно го 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8331
Трактор 11 от- м аш і ініст 

сільськогосподарського 
виробництва

Перепідготовка ЗО
і

Перший
(початковий)



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № / А  ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у со^ері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

| Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
|_______________________________________ освіти_____________________________________
| Започаткування освітньої діяльності за професією 8332 Машиніст автогрейдера

Вих. ІУ заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6470

дата
16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1243/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Державшій навчальний заклад Тадяцьке вище 

професійне аграрне училище"
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

Вид підготовки, код та Перепідготовка за професією 8332 Машиніст
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

автогрейдера

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно з 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
у групування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8332 Машиніст
автогрейдера

Перепідготовка 15 Перший
(початковий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

і Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
I_______________________________________ освіти ___________________________________
| Започаткування освітньої діяльності за професією 8332 Машиніст автогрейдера

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6474

да та
16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1239/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад Тадяцьке вище 

професійне аграрне училище"
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

Вид підготовки, код та Підвищення кваліфікації за професією 8332
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Машиніст автогрейдера

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрулування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8332 Машиніст
автогрейдера

Підвищення
кваліфікації 15 Другий

(базовий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6537

дата 18.06.2021

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1361/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Гадяцьке вище професійне аграрне 
училище"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за новою професією:
Код згідно 
з Класиф і

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8332 М аш иніст скрепера 
(скреперист)

Професійно-
технічне
навчання

15 Другий
(базовий)



Додаток ^  &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № м

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  6539

дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1363/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Г адяцьке вище професійне аграрне 
училище"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за новою професією:
Код згідно 
з К ласиф і

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8332 М аш иніст скрепера 
(скреперист)

Перепідготовка 15 Перший
(початковий)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО № 6536

дата 18.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1360/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Н айменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Гадяцьке вище професійне аграрне 
училище"

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02546921

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за новою проф есією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8332 М аш иніст скрепера 
(скреперист)

Підвищ ення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від £ 7 /^ -2021 р. № «-<-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
_______________________________________ освіти_____________________________________
і Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар-ремонтиик

Вих. № заяви юридичної особи 
СДЕБО № 5664

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1258/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Вище професійне гірничо-будівельне училище
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546996

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за професією 7233 
Слюсар-ремонтник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7233 Слюсар-ремонтник
Професійно-

технічне
навчання

15 Перший
(початковий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар-ремонтник

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕВО М> 5662

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1260/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Вище професійне гірничо-будівельне училище
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546996

Вид підготовки, код та Перепідготовка за професією 7233 Слюсар-
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

ремонтник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7233 Слюсар-ремонтник Перепідготовка 15 Перший
(початковий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ У -2021 р. № /У-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар-ремонтник

Вих. № заяви юридичної особи дата
ЄДЕБО № 5665 17.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
1259/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Вище професійне гірничо-будівельне училище
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546996

Вид підготовки, код та Підвищення кваліфікації за професією 7233 Слюсар-
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

ремонтник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно з 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифі каці йного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7233 Слюсар-ремонтник Підвищення
кваліфікації 15 Другий

(базовий)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти
України від Ж ^  2021 р. № <f/'

і науки

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
За початкування освітньої діяльності за професією 5122 Кухар

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5648

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1315/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Квасилівський професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21083042

Вид підготовки, код та Первинна професійна підготовка за професією 5122
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Кухар

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5122 Кухар
Первинна

професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^7-2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________________________ ОСВІТИ_________________________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар-ремонтник

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5484

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1317/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Державшій навчальний заклад "Сєвєродонецький 

професійний ліцей"
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540738

Вид підготовки, код та Первинна професійна підготовка за професією 7233
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Слюсар-ремонтник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифі каційного 
у групування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7233 Слюсар-ремонтн и к
Первинна

професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)



Додаток £4
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Я/-#*?' 2021 р. № «-<-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

; Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
і___________________________________  освіти_____________________________________
| Започаткування освітньої діяльності за професією 7412 Пекар

і Вих. № заяви юридичної особи 
! ЄДЕБОМ5461

дата
14.06.2021

І Вх. № заяви юридичної особи дата
1 1173/0/9.5-21 16.06.2021
| Найменування юридичної особи Державшій професій но-техні ч ний навчальнії й
і заклад "Криворізький центр професійної освіти

'І робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу"
| Ідентифікаційний код юридичної 
! особи

01566502

! Вид підготовки, код та Первинна професійна підготовка за професією 7412
і найменування професії, зазначені 
І юридичною особою у заяві

1 Іекар

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Клас и фі кагором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
у групування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7412

і________________

Пекар
Первинна

професійна
підготовка

75 Другий
(базовий)



Додаток У- ^
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від 2021 р. № /Л  ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до етап і 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7212 Електрогазозварник

Вих. № заяви юридичної особи дата
ЄДЕБО № 5768 18.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
1333/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Державний професійний (професійно-технічний) 

заклад освіти "Симбірський професійний ліцей"
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22394301

Вид підготовки, код та Первинна професійна підготовка за професією 7212
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Електрогазозварш ік

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
у групування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7212 Електро газозв арн и к
Первинна

професійна
підготовка

ЗО Другий
(базовий)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № с/% <-<-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

В их. № заяви юридичної особи дата
ЄДЕБО .№ 5769 18.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1334/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професі й н и й (профес і й но-техні ч ни й) 
заклад освіти "Самбірський професійний ліцей”

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22394301

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за професією 7241 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно з 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241

Електромонтер 3 
ремонту та 

обслуговування 
ел ектр оу статку в анн я

Первинна
професійна
підготовка 60 Другий

(базовий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р.

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №» 5767

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1335/0/9.5-21 18.06.2021
Найменування юридичної особи Державний професійний (професійно-технічний) 

заклад освіти "Самбірський професійний ліцей"
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22394301

Вид підготовки, код та Первинна професійна підготовка за професією 7231
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010!

Найменування 
професії (класу 

класифі калійного 
у групування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7231

Слюсар з ремонту 
колісних 

транспортних 
засобів

Первинна
професійна
підготовка 60 Другий

(базовий)



Додаток УМ>
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6387

дата 11.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1146/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Київське вище професійне 
училище будівництва і дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02544490

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241
Електромонтажник 
силових мереж та 

електроустаткування

професійно-
технічне
навчання

зо
перший

(початковий)
рівень



І  і •

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ технічної) освіти______________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7241 Електромонтажник 
силових мереж та устаткування1__________________________________________________

Додаток ^ /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичне 
ЄДЕБО 6345

ї особи

!

дата 10.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1142/0/9.5-21

дата 14.06.2021

Найменування ю ридичної особіі Київське вище професійне училище 
будівництва і дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02544490
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Перепідготовка за професією 7241 
Електромонтажник силових мереж та 
устаткування

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3

Класифіка 
і тором 
професій 
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої
і .ріяльності

і

'‘
І
і

1
і

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7241 Електромонтажн 
ик силових 

мереж та 
устаткування

Перепідготовка

і

з о Перший
(початковий)

рівень



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від &№ £ 2021 №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6388

дата 11.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1147/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Київське вище професійне 
училище будівництва і дизайну

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544490

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241
Електромонтажник 
силових мереж та 

електроустаткування

підвищ ення
кваліфікації

15
другий

(базовий)
рівень



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Оґ' 2021 №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6389

дата 11.06.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1148/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Київське вище професійне 
училищ е будівництва і дизайну

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544490

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

д к
003 :2 0 1 0

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг, 

осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241
Електромонтажник 
силових мереж та 

електроустаткування

підвищення
кваліфікації

15
третій

(вищий)
рівень



_  г! . . . .  . . . . .  Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

І

Додаток
і до наказу Міністерства освіти і науки

України від Ж  2021 р. №

• 1 • • •Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
;______ _______ ______________ технічної) освіти___________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5123 Бармен______________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО 6084

дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1329/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особіі Державний навчальний заклад 
«М елітопольське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544052
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5123 Бармен

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
д к
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності
i

ii

І

Ліцензован 
ий обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Бармен Первинна
професійна
підготовка

90 Другому
(базовому)

рівні
; і



Додаток Х і
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від 2021 р. №

І ' : ; !
1 і  ,Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ технічної) освіти___________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5123 Бармен_______________

Вих. № заяви юридично 
ЄДЕБО 6085

ї особи
.
•

дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
'1330/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особі

1 •

ї
Г : 

•

Державний навчальний заклад 
«М елітопольське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544052
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 5123 Бармен

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
д к
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування) і

Вид освітньої 
діяльності

;і

Ліцензован 
ий обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Бармен Професійно- 5 Другому
технічне навчання (базовому)

рівні



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (Іпрофесійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вид провадження освітньої* діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________'технічної) освіти__________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією $123 Бармен

Вих. № заяви юридично 
ЄДЕБО 6086

ї особи дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1332/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особі

І

і Державний навчальний заклад 
«М елітопольське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544052
Вид освітньої діяльності, 3< 
юридичною особою у заяві

ізначений Перепідготовка за професією 5123 
Бармен

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності
І

і

Ліцензован 
ий обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Бармен
_

Перепідготовка

• і

5 Першому
(початковому)

рівні

і



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток ¥_ ^3-
до наказу Міністерства освіти і науки

і України від ^ / ^ - 2021 р. № ^

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ технічної) освіти___________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5123 Бармен_______________

Вих. № заяви юридичне 
ЄДЕБО 1896

ї особи дата 18.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
! 1327/0/9.5-21 : |

дата 18.06.2021

Найменування ю ридичної особі\ Державний навчальний заклад 
«М елітопольське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544052
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищ ення кваліфікації за 
професією 5123 Бармен

Започаткування освітньої діяльності за професією:

і
1

і
М 1 

1

Код згідно
3

Класифіка 
;тором 
професій
д к
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

і

Вид освітньої 
діяльності

Л іцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Бармен Підвищення
кваліфікації

і

5 Третій
(вищий)
рівень

1 : Іі



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________ технічної) освіти__________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 8162 Оператор котельні

Вих. № заяви юридичне 
ЄДЕБО 6404

ї особи

і
і

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1364/0/9.5-21 і

і

дата 23.06.2021

Найменування юридичної особіі
і
і

і

Товариство з обмеженою 
відповідальність «Подільський 
навчально-технічний центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41534686
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищення кваліфікації за 
професією 8162 Оператор котельні

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3

Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності
І
і

1 і

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

8162 Оператор
котельні

Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)

рівень

II



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вид провадження освітньо! діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти

1 Започаткування освітньої і  
деревообробних верстатів

дяльності за професією 7423 Верстатник
.

Вих. № заяви юридичне 
ЄДЕБО 550

ї особи дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1365/0/9.5-21

дата 23.06.2021

Найменування юридичної особі4 Товариство з обмеженою 
відповідальність «Подільський 
навчально-технічний центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41534686
Вид О С В ІТН ЬО Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І, 3 
юридичною особою у заяві

означений Професійно-технічне навчання за 
професією 7423 Верстатник 
деревообробних верстатів

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
дк
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

і! ;
І

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7423 Верстатник
деревообробних

верстатів

Професійно-технічне
навчання

■

15 Другий
(базовий)

рівень

і



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № <ґ/~

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до стаггі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6477

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1236/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Новоселицький 
професійно-технічний аграрний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40815593

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти___________________
Збільшення ліцензованого обсягу за професією:_____________________________

Код З Г ІД Н О  3 
Класифі
катором 

професій ДК 
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційног 
о угрупування)

Вид професійної 
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг

(за
ліцензією),

осіб

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

6121

Оператор з 
ветеринарного 

оброблення 
тварин

перепідготовка 60 90
перший

(початковий)
рівень



2

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « &  » 2021 №

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій 

на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) 

у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

і; Одеська міжнародна академія

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія професійного 
розвитку»

3. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

4. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

5. Черкаська медична академія

6 .

Волинський національний університет імені Лесі Українки для 
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, 
бізнесу та права Волинського національного університету 
імені Лесі Українки»

7. Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти імені 
контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»

8.. Криворізький державний педагогічний університет

9. Національний університет «Одеська юридична академія»

10. Національний університет охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика



Додаток^^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ 2 0 2 1  р.

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6459_____________

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1230/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Одеська міжнародна академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 42400178
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Післядипломна освіта для осіб з вищою 
освітою шляхом започаткування освітньої 
діяльності з підвищення кваліфікації 
зі спеціальності 211 Ветеринарна 
медицина з можливістю підготовки 
іноземців та осіб без громадянства_____

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи___________

100 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки 
(Міністерства освіти і науки України), оскільки за інформацією Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань кінцевим бенефіціаром власником (контролером) Одеської міжнародної 
академії є громадянин Ірану (Ісламської Республіки) Пахлеванзаде Альборз 
(порушення статті 31 Закону України «Про вищу освіту»);

- відсутній документ про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у 
наявності тільки положення) (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 
інформацію щодо кадрового забезпечення, зокрема відсутня інформація про шифри 
наукових спеціальностей у керівника та двох членів проектної групи (порушення 
пункту 43 Ліцензійних умов, підпункту 10 пункту 46 Ліцензійних умов);

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі, зазначено площу гуртожитку 3105,0 кв. м. (адреса: м. Одеса, 
вул. Генуезька, 24), а у договорі про надання послуг на проживання від 20.04.2021 р.



зазначена площа відсутня (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов, 
таблиця 1 додатку 4 до Ліцензійних умов);

- у відомостях про забезпечення приміщеннями навчального призначення та ; 
іншими приміщеннями зазначено площу навчальних приміщень 1508,8 кв. м. (при
нормі 2000 кв. м.) (порушення пункту 33 Ліцензійних умов)._____________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків____________________

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов._________________________________________________



Додаток сЛХ
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ - ^ 2021 р. № £/- ^

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6458

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1229/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Академія 
професійного розвитку»

Ідентифікаційний код юридичної особи 44000345
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Післядипломна освіта для осіб з вищою 
освітою шляхом започаткування освітньої 
діяльності з підвищення кваліфікації 
зі спеціальності 281 Публічне управління 
та адміністрування

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

60 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 
вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у документі 3 електронної справи навчальні площі (адреса: Київська обл., 
м. Ірпінь, в у л . Северинівська. 118-А) становлять (за паспортом) 284,40 кв. м., що не 
відповідає площі, зазначеній у договорі оренди № 1/04/2021 від 01.04.2021 р. -  
514 кв. м. (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- відсутній акт прийому-передачі до договору оренди № 1/04/2021 
від 01.04.2021 р., наявність якого передбачена вимогами підпункту 3.1 зазначеного 
договору (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- концепція освітньої діяльності зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування не містить одного розділу, що передбачений Ліцензійними 
умовами, а саме -  орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
надавати (відповідно до Національного класифікатора професій ДІ< 003:2010) 
(порушення підпункту 5 пункту 46 Ліцензійних умов);

- також в концепції невірно зазначено рівень освіти -  вища, а необхідно 
зазначити - післядипломна освіта для осіб з вищою освітою - підвищення 
кваліфікації (порушення підпункту 5 пункту 46 Ліцензійних умов);

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування не відповідає вимогам пунктів 27 і 16 Ліцензійних умов, зокрема: 
усі три члена проектної групи сумісники, усі члени проектної групи не мають 
кваліфікації відповідно до спеціальності 281 Публічне управління та



адміністрування;
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 

інформацію щодо кадрового забезпечення (порушення пункту 43 Ліцензійних умов, 
підпункту 10 пункту 46 Ліцензійних умов), зокрема:

1) частково відсутня інформація про шифри і назви наукових спеціальностей, 
про теми дисертацій у членів проектної групи;

2) у документі 6 електронної справи відсутні копії документів про науковий 
ступінь керівника проектної групи Жарової Л. В.;

3) відсутні копії документів про вищу освіту членів проектної групи Радова Д. Г. 
і Колоту на І. М ;

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі, є інформація про наявність свідоцтва САС № 313545 
від 05.11.2009 р., що відсутнє у матеріалах електронної справи (у матеріалах справи 
є договір оренди № 1/04/2021 від 01.04.2021 р., що не зазначений у відомостях) 
(порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиця 1 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- за інформацією матеріально-технічного забезпечення у здобувана ліцензії 
відсутні комп’ютерні лабораторії, бібліотека, гуртожиток, їдальня або буфети 
(порушення пунктів 35 і 37 Ліцензійних умов);

- відсутні відомості про обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану за спеціальністю, і відомості про соціальну інфраструктуру 
(порушення підпункту 7 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиці 4 і 5 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- у текстовому описі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів 
відсутні розрахунки, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити 
освітню діяльність у заявлених обсягах, зокрема відсутня інформація про відсоток 
мультимедійного забезпечення навчальних лабораторій (порушення підпункту 34
Ліцензійних умов).__________________________________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків___________________

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов._________________________________________________



Додаток 373
до наказу Міністерства освіти і науки
України від # # 2021 р. № /А

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6509

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1256/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Академія 
професійного розвитку»

Ідентифікаційний код юридичної особи 44000345
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Післядипломна освіта для осіб з вищою 
освітою шляхом започаткування освітньої 
діяльності з підвищення кваліфікації 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

50 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 
вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою \ 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у документі 3 електронної справи навчальні площі (адреса: Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Северинівська, 118-А) становлять (за паспортом) 284,40 кв. м., що не 
відповідає площі, зазначеній у договорі оренди № 1/04/2021 від 01.04.2021 р. -  
514 кв. м. (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- відсутній акт прийому-передачі до договору оренди № 1/04/2021 
від 01.04.2021 р., наявність якого передбачена вимогами підпункту 3.1 зазначеного 
договору (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- концепція освітньої діяльності зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
не містить одного розділу, що передбачений Ліцензійними умовами, а саме -  
орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати (відповідно 
до Національного класифікатора професій ДК 003:2010) (порушення підпункту 5 
пункту 46 Ліцензійних умов);

- також в концепції невірно зазначено рівень освіти -  вища, а необхідно 
зазначити - післядипломна освіта для осіб з вищою освітою - підвищення і 
кваліфікації (порушення підпункту 5 пункту 46 Ліцензійних умов);

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки j 
не відповідає вимогам пунктів 27 і 16 Ліцензійних умов, зокрема: з трьох членів 
проектної групи два працюють за сумісництвом (в т. ч. керівник проектної групи);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну



інформацію щодо кадрового забезпечення (порушення пункту 43 Ліцензійних умов, 
підпункту 10 пункту 46 Ліцензійних умов), зокрема:

1) відсутня інформація про спеціальність і кваліфікацію за вищою освітою, про 
шифри і назви наукових спеціальностей, про теми дисертацій, про підвищення 
кваліфікації, про наукову діяльність керівника та членів проектної групи;

2) у документі 6 електронної справи відсутні копії документів про вищу освіту 
керівника проектної групи Києнко-Романюк Л. А. і члена проектної групи 
Байдюк Н. В.;

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі, є інформація про наявність свідоцтва САС № 313545 
від 05.11.2009 р., що відсутнє у матеріалах електронної справи (у матеріалах справи 
є договір оренди № 1 /04/2021 від 01.04.2021 р., що не зазначений у відомостях) 
(порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиця 1 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- за інформацією матеріально-технічного забезпечення у здобувача ліцензії 
відсутні комп’ютерні лабораторії, бібліотека, гуртожиток, їдальня або буфети 
(порушення пунктів 35 і 37 Ліцензійних умов);

- відсутні відомості про обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану за спеціальністю, і відомості про соціальну інфраструктуру 
(порушення підпункту 7 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиці 4 і 5 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- у відомостях про перелік фахових видань є інформація про наявність двох 
фахових періодичних видань (порушення пункту 36 Ліцензійних умов);

- у текстовому описі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів 
відсутні розрахунки, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити 
освітню діяльність у заявлених обсягах, зокрема відсутня інформація про відсоток 
мультимедійного забезпечення навчальних лабораторій (порушення підпункту 34
Ліцензійних умов).__________________________________________________________
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків___________________

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________



Додаток £< V
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ ^ 2021 р. № / А ^

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6457

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1218/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державна наукова установа «Інститут 
модернізації змісту освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 39736985
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою шляхом започаткування освітньої 
діяльності з підвищення кваліфікації 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

80 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 
вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- концепція освітньої діяльності зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
не містить одного розділу, що передбачений Ліцензійними умовами, а саме -  
орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати (відповідно 
до Національного класифікатора професій ДК 003:2010) (порушення підпункту 5 
пункту 46 Ліцензійних умов);

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача за 
попередній рік (у матеріалах справи є лише копія балансу на 01.01.2021 р.) 
(порушення підпункту 4 пункту 46 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, що підтверджує майнові права на основні засоби 
для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для 
завершення одного повного циклу освітньої діяльності (адреса: м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Литовського, буд. 36) для Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (порушення підпункту 3 пункту 46 
Ліцензійних умов);

- відсутній документ про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного



обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у 
наявності тільки положення) (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 
інформацію щодо кадрового забезпечення (порушення пункту 43 Ліцензійних умов, 
підпункту 10 пункту 46 Ліцензійних умов), зокрема:

1) частково відсутня інформація про шифри і назви наукових спеціальностей, 
про теми дисертацій у керівника та трьох членів проектної групи;

2) у документі 6 електронної справи відсутні копії документів про вищу освіту, 
про науковий ступінь керівника проектної групи Пушкарьової Т. О. та членів 
проектної групи Паржницького В. В. і Удалової О. Ю.;

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі, є інформація про наявність 5100 кв. м. площі, що не 
відповідає інформації за паспортом електронної справи -  1757,40 кв. їм. (порушення 
підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиця 1 додатку 4 до Ліцензійних умов);

- у відомостях про соціальну інфраструктуру зазначено, що у здобувача ліцензії 
відсутні гуртожиток, їдальня або буфети (одночасно з цим є договори про наміри 
співробітництва) (порушення пунктів 35 і 37 Ліцензійних умов, таблиця 5 додатку 4 
до Ліцензійних умов);

- у документі 7 електронної справи відсутнє в описовому форматі 
обгрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності за 
спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в 
навчальному процесі таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам 
додатка 4 до Ліцензійних умов;

- у текстовому описі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів 
відсутні розрахунки, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити 
освітню діяльність у заявлених обсягах, зокрема відсутня інформація про відсоток 
мультимедійного забезпечення навчальних лабораторій (порушення підпункту 34 
Ліцензійних умов);

- у документі 12 електронної справи відсутня інформація, яка підтверджує 
зазначені для кожного члена проектної групи додаткові показники, що визначають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності (відповідно до пункту ЗО Ліцензійних
умов).______________________________________________________________________
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків___________________

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов._________________________________________________



Додаток ■£ ̂
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності») (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6508

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1262/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125668

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

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

ЗО осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб 3 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки не 
відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема з чотирьох членів 
проектної групи дві особи не мають кваліфікації відповідно до спеціальності 122 
Комп'ютерні науки (Казачков І. В. -  керівник проектної групи, доктор технічних 
наук, наукова спеціальність: 01.02.05 (113) механіка рідини, газу та плазми 
(прикладна математика), дипломом про вищу освіту - спеціальність: механіка, 
кваліфікація: механік; Лісова Т. В. -  кандидат фізико-математичних наук, наукова 
спеціальність: спеціальність (01.02.05 (113)) механіка рідини, газу та плазми 
(прикладна математика), дипломом про вищу освіту - спеціальність: механіка, 
кваліфікація: механік.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток^- ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ ^ 2021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6531_____________

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1352/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Черкаська медична академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 02011686
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою шляхом започаткування освітньої 
діяльності підготовки в інтернатурі 
зі спеціальності 222 Медицина

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи___________

120 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою_____________________________________________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у документі 3 електронної справи площі гуртожитку і бібліотеки (адреса: 
м. Черкаси, вул. Крилова, 45) становлять (за паспортом) 725,80 кв. м., що не 
відповідає площі, зазначеній у документі на право власності -  5040,2 кв. м. 
(порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- також площі навчального корпусу № А-2 (адреса: м. Черкаси, вул. Гадана, Я., 
13) становлять (за паспортом) 10986,00 кв. м., що не відповідає площі, зазначеній у 
документі на право власності -  1183,5 кв. м. (порушення підпункту 3 пункту 46 
Ліцензійних умов);

- відсутній документ про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (за усіма адресами), 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у 
наявності тільки положення) (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);

- у документі 3 електронної справи відсутні документи на право оперативного 
управління навчальними приміщеннями для Черкаської медичної академії за 
адресами: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 52; вул. Я. Галана, 15/1; вул. Мечникова, 25, 
корпус № 7 (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 222 Медицина не відповідає



вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема керівник проектної групи має стаж ] 
науково-педагогічної роботи 2 роки;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 
інформацію щодо кадрового забезпечення (порушення пункту 43 Ліцензійних умов, 
підпункту 10 пункту 46 Ліцензійних умов), зокрема:

1) частково відсутня інформація про шифри і назви наукових спеціальностей, 
про теми дисертацій у керівника та членів проектної групи;

2) у документі 6 електронної справи відсутня копія документа про науковий 
ступінь члена проектної групи Федосєєвої О. В.;

3) відсутній документ про вищу освіту Федосєєвої О. В. (у наявності документ 
про вищу освіту Нікітенко О. В., а підтверджуючий документ про зміну прізвища 
відсутній);

- у документі 7 електронної справи відсутні відомості про забезпечення 
приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями, про обладнання 
лабораторій та спеціалізованих кабінетів, про обладнання, устаткування та 
програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 
забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю, про соціальну 
інфраструктуру (порушення підпункту 7 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиці 2-5 
додатку 4 до Ліцензійних умов);

- також відсутнє в описовому форматі обґрунтування достатності обладнання 
для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти 
за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується (порушення підпункту 7 пункту 46 Ліцензійних умов);

- відсутні відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою, про перелік фахових періодичних 
видань (порушення підпункту 8 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиці 2 і 3 додатку 5 
до Ліцензійних умов);

- у текстовому описі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів 
відсутні розрахунки, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити 
освітню діяльність у заявлених обсягах, зокрема відсутня інформація про відсоток 
мультимедійного забезпечення навчальних лабораторій (порушення підпункту 34 
Ліцензійних умов);

- у документі 12 електронної справи відсутня інформація, яка підтверджує 
зазначені для кожного члена проектної групи додаткові показники, що визначають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності (відповідно до пункту ЗО Ліцензійних
умов).______________________________________________________________________
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків________________

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов._________________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності») 
- (далі-Закон)

Додаток 5 ' ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. № ^

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6532 ....  -

дата
18.06.2021 ,

Вх. № заяви юридичної особи 
1355/0/9.5-21 :

дата
22.06.2021

Найменування юридичної особи Волинський національний університет імені 
Лесі Українки

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125102

Найменування відокремленого . 
структурного підрозділу юридичної 
особи • •:

Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж технологій, бізнесу та права 
Волинського національного університету імені 
Лесі Українки»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

01566465

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві : ?•. .

започаткування провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність у сфері післядипломної освіти для 
осіб 3 вищою освітою

Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

75 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347)-(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подано копію Концепції освітньої діяльності з підвищення 
кваліфікації фахівців за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста, в той час як в заяві зазначено провадження освітньої діяльності 
за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, що не відповідає вимогам підпункту 5 
пункту 64 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

і  -



Додаток £ £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 02- 2021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
к (далі-Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  6533

дата
18.06.2021 *

Вх. №  заяви юридичної особи 
1356/0/9.5-21 -

дата " - 
22.06.2021

Найменування юридичної особи Волинський національний університет імені 
Лесі Українки

Ідентифікаційний код юридичної 
особи '  .

02125102 ,

Найменування відокремленого — 
структурного підрозділу юридичної-
ОСО бИ  •

Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж технологій, бізнесу та права 
Волинського національного університету імені 
Лесі Українки» . .

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

01566465

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

започаткування провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 181 Харчові 
технології у сфері післядипломної освіти для 
осіб 3 ВИЩ ОЮ  ОСВІТОЮ  -

Ліцензований обсяг за ліцензією • *

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

75 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. №  1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подано копію Концепції освітньої діяльності з підвищення 
кваліфікації фахівців за спеціальністю 181Харчові технології у сфері післядипломної 
освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, в той час як в 
заяві зазначено провадження освітньої діяльності за спеціальністю 181 Харчові 
технології у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою, що не відповідає 
вимогам підпункту 5 пункту 64 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов. . - „ ~ .

: ' - .. :

• г-; »• д -  \ ті, . . . :  .. . ■ . ; • . .



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &Ґ-03- 2021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти 

для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 1920

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1249/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад «Морський інститут 
післядипломної освіти імені контр-адмірала 
Федора Федоровича Ушакова»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

39956476

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
271 Річковий та морський транспорт у галузі знань 
27 Транспорт у сфері післядипломної освіти для 
осіб 3 вищою освітою

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

150 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 
р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодного доступу 
до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, зокрема відсутня копія кваліфікаційного сертифікату, що не відповідає 
вимогам пункту 33 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
Є Д Е Б О  № 6395

дата 11.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1156/0/9.5-21

дата 16.06.2021
і

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний і 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері : 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою з підвищення кваліфікації за і 
спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології)

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

30 осіб (на строк навчання)
і

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою осві тою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 етапі 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної ліцензійної справи до якісного складу проектної групи
31 спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) входять три 
особи, з яких одна особа не має кваліфікації відповідно до спеціальності (не 
відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов), а саме: Савченко Л. О . -  керівник 
проектної групи, доктор педагогічних наук (13.00.04 - Теорія і методика професійної 
освіти «Теоретико-меїодичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної 
діагностики якості освіти»), вища освіта зі спеціальності «Географія з додатковою 
спеціальністю біологія» (кваліфікація - вчитель географії і біології);

- відсутній документ про вищу освіту Яковлєвої В. А. (у наявності документ про 
вищу освіту 1 Иаповалової В. А., а підтверджуючий документ про зміну прізвища 
відсутній) (не відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних умов, підпункту 10 пункту 
46 Ліцензійних умов, документ 6 електронної справи).
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків______________
1. Усу нуги невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у 

сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ осіб З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ та документи ВІДПОВІДНО ДО і 

Закону та Ліцензійних умов.



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ • 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  освіти д л я  осіб з  вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6534

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1357/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою ! 
освітою з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

50 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови), а саме:

- в матеріалах справи у текстовому описі щодо використання інформаційних 
ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, 
стадіонів, інших об’єктів (документ №9 електронної справи) зазначено спеціальність 
231 Соціальна робота що не відповідає заяві ліцензіата.

Пропозиції щодо усунення недоліків
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних докумен і ах.
2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у 

сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та документи відповідно до 
Закону та Ліцензійних умов.



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^  2021 р. № <?/-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
‘ _• *; _  - діяльності»

Вих. № заяви юридичної особи—  
ЄДЕБО № 6525:

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1321/0/9.5-21

дата - - 
18.06.2021

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40787802

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
231 Соціальна робота у галузі знань 23 Соціальна 
робота у сфері післядипломної освіти для осіб 3 
вищою освітою

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

ЗО осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 
р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 231 Соціальна робота не відповідає 
вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема з трьох членів проектної групи жодна 
особа (Шимко ІгМ. (керівник проектної групи), Размолодчикова І. В., Василюк Т. Г.) 
не має кваліфікації відповідної до спеціальності.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
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Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^ г ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

■ (відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6511

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1253/0/9.5-21 '

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Національний університет «Одеська юридична 
академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20933314

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
281 Публічне управління та адміністрування у 
галузі знань 28 Публічне управління та 
адміністрування у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 
р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодного доступу 
до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов;

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема з чотирьох 
членів проектної групи дві особи (Маляренко Т. А. (керівник проектної групи), Біла- 
Тіунова Л. Р.) не мають кваліфікації відповідної до спеціальності.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов, ~



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6338

дата
10.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1135/0/9.5-21

дата
11.06.2021

Найменування юридичної особи Національний університет охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01896702

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
041 Богослов’я у галузі знань 04 Богослов’я у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Ліцензований обсяг, зазцачений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 
р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодного доступу 
до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов;

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 041 Богослов’я не відповідає 
вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема з п’яти членів проектної групи чотири 
особи (Царенко А. В. (керівник проектної групи), Чайковська В. В., Пустовіт С. В., 
Костюк О. І.) не мають кваліфікації відповідної до спеціальності.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжу

Житомирської обласної ради
у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем

молодшого спеціаліста
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності») (далі -  Закон)

Додаток <2
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6473

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1240/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Житомирський базовий фармацевтичний 
фаховий коледж Житомирської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної особи 02011261
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підвищення кваліфікації за спеціальністю 224 
Технології медичної діагностики та лікування 
у сфері післядипломної освіти з освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1 80 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову видачі ліцензії па провадження 
освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері П І С Л Я Д И П Л О М Н О Ї  освіти для осіб 3 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подані копії документів, що засвідчують право власності на 
основні засоби для Територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області в особі 
Житомирської обласної ради. Відсутні копії документів, що підтверджують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу 
освітньої діяльності для Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу 
Житомирської обласної ради, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних 
умов;

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики 
не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема з трьох членів проектної групи 
одна особа не має кваліфікації відповідно до спеціальності (Дунаєвська О. Ф. -  керівник 
проектної групи, спеціальність за дипломом про вищу освіту -  Фармація);

- в матеріалах справи відсутня таблиця «Забезпечення програмами і базами 
проходження практики», що не відповідає вимогам підпункту 8 пункту 64 Ліцензійних умов 
та вимогам додатку 10 до Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжу

Житомирської обласної ради
у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем

молодшого спеціаліста
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності») (далі -  Закон)

Додаток %
до наказу Міністерства освіти і науки
України від о 7> 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6472

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1241/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Житомирський базовий фармацевтичний 
фаховий коледж Житомирської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної особи 02011261
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підвищення кваліфікації за спеціальністю 223 
Медсестринство у сфері післядипломної 
освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста

Ліцензований обсяг за ліцензією -
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб 3 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подані копії документів, що засвідчують право власності на 
основні засоби для Територіальних громад сіл. селищ, міст Житомирської області в особі 
Житомирської обласної ради. Відсутні копії документів, що підтверджують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу 
освітньої діяльності для Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу 
Житомирської обласної ради, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних 
умов;

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 223 Медсестринство не відповідає 
вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема з трьох членів проектної групи одна особа 
не має кваліфікації відповідно до спеціальності (Довженко Л. В. -  спеціальності за 
дипломами про вищу освіту -  Психологія, Хімічна технологія біологічноактивних 
з’єднань);.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « &  » 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.

Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» для
Фахового коледжу «Освіта» закладу вищої освіти «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»

2.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури для 
Відокремленого структурного підрозділу «Дружківський житлово- 
комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури»

о2). Кременецький лісотехнічний коледж

4.

Білоцерківський національний аграрний університет для 
Відокремленого структурного підрозділу "М аслівський аграрний 
фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного 
аграрного університету

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке 
вище професійне училище сфери послуг»



Додаток <£ ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  _____2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
(далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6336

дата
09.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1132/0/9.5-21

дата
11.06.2021

Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30373644

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Фаховий коледж «Освіта» закладу вищої освіти 
«Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

26475545

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

розширення провадження освітньої діяльності 
шляхом започаткування освітньої діяльності за 
спеціальністю 053 Психологія у сфері фахової 
передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

ЗО осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановленім невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подано копію Додаткового договору 8/1185-1 від 02.12.2016 
термін дії якого закінчився 30.11.2019, також відсутній Договір від 01.01.2014 №1 про 
передачу майна територіальної громади міста Києва у безоплатне користування в 
будинку за адресою: вулиця Хорива/Житньоторзька, № 12 літера Г, в який вносяться 
зміни, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов;

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за 
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявна копія звіту про 
фінансові результати за 2019 року), що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 64 
Ліцензійних умов;

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 053 Психологія не відповідає 
вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема з трьох членів проектної групи жодна 
особа не має вищої педагогічної категорії (Хорунженко Г. В., Отенко С. А., 
Курбатова А. О.).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від о /-# ? -  2021 р. № / А

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності») (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5247

дата 07.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1115/0/9.5-21

дата 11.06.2021

Найменування юридичної особи Донбаська національна академія будівництва 
і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070795
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
«Дружків ський житлово-комунальний 
фаховий коледж Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

33333426

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

розширення провадження освітньої діяльності 
шляхом започаткування освітньої діяльності 
за спеціальністю 073 Менеджмент у сфері 
фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- якісний склад проектної групи зі спеціальності 073 Менеджмент не відповідає 
вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема з трьох членів проектної групи дві особи 
не мають кваліфікації відповідно до спеціальності (Брожко Т. С. -спеціальності за 
дипломами про вищу освіту -  Промислове та цивільне будівництво; Гололобов Б. Д. -  
спеціальність за дипломом про вищу освіту -  Підйомно-транспортні, будівельні, 
дорожні, меліоративні машини і обладнання), крім того, одна особа (Брожко Т. С.) не 
має вищої педагогічної категорії.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток і .З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № /V*»

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
(далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6524

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1322/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Кременецький лісотехнічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної особи 00994006
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

розширення провадження освітньої діяльності 
шляхом започаткування освітньої діяльності за 
спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві 
технології у сфері фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

70 осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 
р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально- 
виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої 
діяльності для Кременецького лісотехнічного коледжу, що не відповідає вимогам підпункту 
3 пункту 64 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від (&' °  2021 р. № <ґ

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
(далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 1056

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1255/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Білоцерківський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00493712
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

36969901

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

розширення провадження освітньої діяльності 
шляхом започапсування освітньої діяльності за 
спеціальністю 274 Автомобільний транспорт

Ліцензований обсяг за ліцензією -
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

25 осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 
р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у документі № 5 електронної ліцензійної справи відсутня інформація про педагогічну 
категорію та дисципліни, які викладають викладачі, у окремих викладачів відсутня 
інформація про спеціальність отриманої освіти, отриману кваліфікацію, теми підвищення 
кваліфікації, що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 8 до Ліцензійних умов;

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
(далі -  Закон)

Додаток £.1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ____2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6335

дата
08.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1133/0/9.5-21

дата
11.06.2021

Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30373644

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Фаховий коледж «Освіта» закладу вищої освіти 
«Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

26475545

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

розширення провадження освітньої діяльності 
шляхом збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 181 Харчові технології у сфері 
фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 100 осіб (на рік)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подано копію Додаткового договору 8/1185-1 від 02.12.2016 
термін дії якого закінчився 30.11.2019, також відсутній Договір від 01.01.2014 №1 про 
передачу майна територіальної громади міста Києва у безоплатне користування в 
будинку за адресою: вулиця Хорива/Житньоторзька, № 12 літера Г, в який вносяться 
зміни, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов;

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за 
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявна копія звіту про 
фінансові результати за 2019 року), що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 64 
Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері
фахової передвищої освіти

Додаток /- £
до наказу Міністерства освіти і науки

'! України від 2021 р. № ^

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 4595

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1234/0/9.5.-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи і
•

Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Вінницьке вище професійне училище 
сфери послуг»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03065951

Вид освітньої діяльності, рівеіь 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 181 Харчові технології галузі 
знань 18 Виробництво та технології у сфері 
фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг зазначений в 
ліцензії

23 особи (на рік)

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою в заяві

ЗО осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
____________ освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти____________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти,, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону):

- відсутня копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника 
групи забезпечення, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
завантажено лише документи про підвищення кваліфікації (порушення підпункту 
11 пункту 64 Ліцензійних умов);

- - в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення, а 
саме відсутня інформація про здобуту спеціальність і кваліфікацію у Білік І. О.,
Мельникова І. В., Нежигай О. В.) (порушення пункту 63 Ліцензійних умов).________
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах
електронних відомостей.________ ] _ ____________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов через
модуль «Електронне ліцензування;» ЄДЕБО.____________________________ _______



Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
якиїм відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

діяльності (розширенні провадження освітньої діяльності) 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «____» ____2021 № ______

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Акціонерне товариство «Укртрансгаз»

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВ 
ТЕХЕКСПЕРТ»

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське 
вище професійне училище сервісного обслуговування техніки"

4.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
для Відокремленого структурного підрозділу "Зборівський фаховий 
коледж Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя"

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Куликівський 
професійний аграрний ліцей»

6.
Державний навчальний заклад «Новояворівське вище професійне 
училище»

7.' Київське вище професійне училище будівництва і дизайну

8. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський 
професійний ліцей»

9. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сокальський 
професійний ліцей»

10. Маріупольське вище металургійне професійне училище

11.
Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській 
області

12. Приватне підприємство «Академія професійної освіти спеціалістів 
індустрії краси «Партнер плюс»

13. Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський інститут 
професійного розвитку і освіти»
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14. Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання»

15. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»

16. «Вище професійне училище №25 смт.Демидівка»

17. Державний навчальний заклад "Гадяцьке вище професійне аграрне 
училище"

18. Український державний університет залізничного транспорту

19. Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж

20. Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно- 
технічної освіти»

21. Квасилівський професійний ліцей

22. ТОВАРИСТВО 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АГЕНТСТВО 
КОМ ПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ -  ОХОРОННА ФІРМА БРІГ»

23. Державний навчальний заклад «Куп’янський регіональний центр 
професійної освіти»

24. Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості

25. Державний навчальний заклад "Бердянський машинобудівний 
професійний ліцей"

26. Державний навчальний заклад «Лисянський професійний аграрний 
ліцей»

27. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Фастівський 
центр професійно-технічної освіти»

28. Державний вищий навчальний заклад "Білоцерківський механіко- 
енергетичний технікум"

29. Білозерський професійний гірничий ліцей

ЗО. Тячівський професійний ліцей Закарпатської області

31. Вище професійне училище № 41 м.Тульчина

32. Приватне підприємство «Інститут професійних технологій»



Д одаток^ /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від # # 72021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6447

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1190/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7242 Слюсар з контрольно- 
вимірювальних приладів та автоматики 
(електроніка)________________________

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання — 15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із. змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи трудового законодавства» (порушення пункту 1 додатка



14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 

пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 

трудового законодавства», «Правила дорожнього руху», «Контрольно- 
вимірювальні прилади і автоматика», оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка
15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 
Оператор котельні за кількістю годин не відповідає вимогам Державного 
стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7242.DL.33.20-2014 
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків_______ __________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток &о£
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2021 р. № <ґ

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6440_______________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1189/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8162 Оператор котельні

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- дисципліну «Теплотехніка» буде викладати Лежан М. І. (вища освіта зі 
спеціальності Загально-технічні дисципліни), який не має відповідної фахової 
освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до Ліцензійних 
умов);
____ - забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну



категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи трудового законодавства», «Техніка пошуку роботи» 
(порушення пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 
пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Основи галузевої 
економіки та підприємництва» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до 
Ліцензійних умов);

- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 
трудового законодавства», «Правила дорожнього руху», «Техніка пошуку 
роботи, «Теплотехніка», оскільки відсутні примірники підручників/навчальних 
посібників. Слід також зазначити, що тільки для вибіркових навчальних 
дисциплін допускається використання навчальних матеріалів лише в 
електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних 
умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Техніка 
пошуку роботи» за формами таблиць 1 і 2 додатка 18 до Ліцензійних умов 
(порушення пунктів 4-11 таблиці 2 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- навчальний план з професійно-технічного навчання за професією
Оператор котельні за кількістю годин не відповідає вимогам Державного 
стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8162.0.35.30 -  2016
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток £ 3
до наказу Міністерства освіти і науки
України від <0^2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6439

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1188/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7233 Слюсар з ремонту технологічних 
установок

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи трудового законодавства» (порушення пункту 1 додатка



- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 
пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 
трудового законодавства», «Слюсарна справа», «Фізика», оскільки відсутні 
примірники підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що 
тільки для вибіркових навчальних дисциплін допускається використання 
навчальних матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 
таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________

14 до Ліцензійних умов);



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток £  У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ̂ ^ 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6438_________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1187/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7233 Слюсар-ремонтник

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від'10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи правових знань» (порушення пункту 1 додатка 14 до



- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 
пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 
правових знань», «Правила дорожнього руху» оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 
15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 
Слюсар-ремонтник за кількістю годин не відповідає вимогам Державного 
стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7233.С.33.11-2015 (порушення 
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________

Ліцензійних умов);



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток *
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^№2021 р. № /Л  _____

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6441

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1186/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7136 Слюсар-сантехнік

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи правових знань» (порушення пункту 1 додатка 14 до



- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 
пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 
правових знань», «Правила дорожнього руху» оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 
15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 
Слюсар-сантехнік за кількістю годин не відповідає вимогам Державного 
стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7136.Р.43.22-2015 (порушення 
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________

Ліцензійних умов);



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від#*а*2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6437

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1185/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8163 Машиніст
компресорів

технологічних

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи трудового законодавства» (порушення пункту 1 додатка



14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 

пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Термодинаміка» 

(порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов);
- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 

трудового законодавства», «Технічна механіка», «Слюсарна справа», 
«Пневматика і гідравліка» оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка
15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Д о д а т о к ?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6436_____________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1184/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8155 Оператор технологічних установок

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи правових знань» (порушення пункту 1 додатка 14 до



- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 
пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Контрольно- 
вимірювальні прилади і автоматика» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 
15 до Ліцензійних умов);

- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 
правових знань», «Правила дорожнього руху», оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 
15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________

Ліцензійних умов);



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від <#^2021 р. №

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6442

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1195/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7215 Стропальник

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що з добувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи правових знань» (порушення пункту 1 додатка 14 до



Ліцензійних умов);
- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 

пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 

правових знань», «Інформаційні технології», оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 
15 до Ліцензійних умов);

- навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 7215
Стропальник за кількістю годин не відповідає вимогам Державного стандарту 
професійно-технічної освіти ДСПТО 7215.Н.52.10 - 2015 (порушення
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише поясненім до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Д о д а т о к ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ̂ ~2021 р. № /А  ^

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6443_______________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1194/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7233 Слюсар з експлуатації та ремонту 
газового устаткування

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи правових знань» (порушення пункту 1 додатка 14 до



Ліцензійних умов);
- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 

пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 

правових знань», «Інформаційні технології», оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 
15 до Ліцензійних умов);

- навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 7233 
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування за кількістю годин не 
відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти 
ДСПТО 7233.ОЕ.40.22-2014 (порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від # ^ 2021 р. №

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6444_______________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1193/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8113 Оператор з добування нафти і газу

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи трудового законодавства» (порушення пункту 1 додатка



14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 

пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 

трудового законодавства», «Слюсарна і теслярська справа», «Фізика», 
«Технічна механіка», «Гідравліка і теплотехніка», «Охорона праці», оскільки 
відсутні примірники підручників/навчальних посібників. Слід також 
зазначити, що тільки для вибіркових навчальних дисциплін допускається 
використання навчальних матеріалів лише в електронній формі, (порушення 
пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов).______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток ^  "
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ̂ 2 0 2 1  р. № ^

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6445________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1192/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7241 Електромонтер з ремонту 
обслуговування електроустаткування

та

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи трудового законодавства» (порушення пункту 1 додатка



14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 

пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 

трудового законодавства», «Інформаційні технології», «Охорона праці», 
оскільки відсутні примірники підручників/навчальних посібників. Слід також 
зазначити, що тільки для вибіркових навчальних дисциплін допускається 
використання навчальних матеріалів лише в електронній формі, (порушення 
пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 7241 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування за кількістю 
годин не відповідає Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)0 7241.С.33.14 -  2018 (порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов)._______________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток_
до наказу Міністерства освіти і науки
України від#*«*2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6446_______________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1191/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30019801

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7241 Монтер із захисту підземних 
трубопроводів від корозії

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
___________________________ технічної) освіти______________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності площею 941,05 (в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявні свідоцтво про право власності (площа становить -  
955,2), у розпорядженні Акціонерного товариства «Укртрансгаз від 08.06.2021 
№ 20-л «Про навчальну базу підрозділів Товариства» зазначено, що за 
Моршинським навчально-курсовим комбінатом Угерського виробничого 
відділення ремонтних і сервісних послуг закріплено приміщення площею 
1616,65, а у паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної 
справи зазначено -  2177,1. Крім того в матеріалах електронної ліцензійної 
справи зазначено, що здобувач ліцензії ще додатково орендує приміщення 
площею 249,6 кв. м.) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- положення про Моршинський навчально-курсовий комбінат Угерського 
виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- не забезпечено викладачами всіх дисциплін навчального плану, крім 
дисципліни «Основи трудового законодавства» (порушення пункту 1 додатка



14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє забезпечення майстрами виробничого навчання (порушення 

пункту 4 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- недостатньо інформаційного забезпечення з дисциплін «Основи 

трудового законодавства», оскільки відсутні примірники 
підручників/навчальних посібників. Слід також зазначити, що тільки для 
вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних 
матеріалів лише в електронній формі, (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка
15 до Ліцензійних умов);

- відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявне лише пояснення до плану (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії 
не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про теми підвищення кваліфікації, 
найменування документа та дати видачі документа про підвищення 
кваліфікації) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки наявні різні дані між даними в 
паспорті приміщення документа № 4 електронної ліцензійної справи 
(зазначено - 2177,1) та у підтвердних документах (у Свідоцтві про право 
власності зазначено - 955,2 кв.м.) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);

- відсутні таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, 
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками» та таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 
приміщень та майданчиками» (в матеріалах справи наявна таблиця 4 «Загальна 
інформація про наявність матеріально-технічної бази..», яка використовується 
лише при ліцензуванні за класами кваліфікаційних угруповань), що не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов),______________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6292

дата 07.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1111/0/9.5-21

дата 11.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з
відповідальністю
ТЕХЕКСПЕРТ»

обмеженою
«МИКОЛАЇВ

Ідентифікаційний код юридичної особи 41480776
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7242 Слюсар з контрольно- 
вимірювальних приладів та 
автоматики (електроніка)

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання 
5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти__________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати 
здобувана ліцензії за попередній рік (у матеріалах справи є звіт за 2019 рік) 
(порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального 
плану з професійно-технічного навчання та пояснювальна записка до нього 
(у матеріалах справи надано копію навчального плану з перепідготовки та 
пояснювальну записку з перепідготовки) (порушення вимог підпункту 6 
пункту 73 Ліцензійних умов);

-  у заяві здобувана ліцензії зазначено, що керівником (виконавчим 
директором) є Менюк М. В., а відповідно до наказу на призначення 
керівником товариства є Коваленко Н. М., якою підписано всі документи в 
електронній справі;

-  у матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень 
освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 
пункту 73 Ліцензійних умов);

-  таблиця № 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які
забезпечують навчальний процес за професією» додатку 16 до Ліцензійних 
умов надана не в повному обсязі (завантажено тільки першу сторінку);_______



-  забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію, складає 0%, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 до 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

-  за матеріалами електронної справи у Документі № 7 надано 
неповну інформацію щодо кадрового забезпечення, а саме відсутня 
інформація про підвищення кваліфікації викладачів (порушення пункту 72, 
підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутність фахової освіти у викладача Аносової Н. О. для викладання 
дисципліни «Охорона праці» (вища освіта зі спеціальностей «Публічне 
управління та адміністрування», «Професійна освіта», інформація по 
наявність відповідного навчання або підвищення кваліфікації із вказаної 
дисципліни відсутнє) (порушення вимог Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 
в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери 
управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 
Міністерства освіта і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680, та пункту 2 
додатка 14 до Ліцензійних умов);

-  у майстра виробничого навчання Нікітіна А. О. відсутня інформація 
про відповідну кваліфікацію з професії Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка) (порушення пункту 6 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

-  відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується (порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних 
умов);

-  відсутнє необхідне обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів 
та автоматики (електроніка), що не відповідає вимогам Державного стандарту 
професійної (професійно-технічної) освіти 7242.DL.33.20 -  2014 з вказаної 
професії (порушення пунктів 1 та 4 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних 
умов);

-  відсутні кабінети «Електротехніка», «Креслення», «Інформаційні 
технології», «Спецтехнології по контрольно-вимірювальним приладам та 
автоматики» та майстерні «Слюсарна», «Контрольно-вимірювальні прилади 
та автоматика», що передбачені Державним стандартом професійної 
(професійно-технічної) освіти 7242.DE.33.20 — 2014 (порушення підпункту 1 
пункту 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

-  відсутня копія документа, яка підтверджує доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);
_____-  відсутні копії документів, що підтверджують право власності,



оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/19 (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  договір оренди від 23.03.2021 р. № 09 за адресами: м. Миколаїв, 
вул. Передова, 69К, вул. Васляєва, 10К, вул. Громадянська, 16А оформлені у 
невідповідності до вимог статті 793 Цивільного кодексу України;

-  відсутні у повному обсязі копії документів, що підтверджують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу за адресами: м. Миколаїв, 
вул. Погранична, 161, проспект Миру, буд. 54-В, корпус 5, офіс 502 (у справі 
наявні тільки перші сторінки цих договорів) (порушення підпункту 4 пункту 
73 Ліцензійних умов);

-  за матеріалами електронної справи (Документ № 4) у паспортах 
приміщень відсутня інформація щодо наявності соціально-побутової 
інфраструктури (порушення вимог пункту 2 таблиці 1 додатку 15 до
Ліцензійних умов).___________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._____________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам._________________________



Додаток £  ^  У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від *03-- 2021 р. № ^

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6294

дата 07.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1113/0/9.5-21

дата 11.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство : 
відповідальністю 
ТЕХЕКСПЕРТ»

обмеженою
«МИКОЛАЇВ

Ідентифікаційний код юридичної особи 41480776
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7242 Слюсар з контрольно- 
вимірювальних приладів та 
автоматики (електроніка)

Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка -  5 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти__________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати 
здобувана ліцензії за попередній рік (у матеріалах справи є звіт за 2019 рік) 
(порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального 
плану з перепідготовки та пояснювальна записка до нього (у матеріалах 
справи надано копію навчального плану з професійно-технічного навчання та 
пояснювальну записку з професійно-технічного навчання) (порушення вимог 
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  у заяві здобувана ліцензії зазначено, що керівником (виконавчим 
директором) є Менюк М. В., а відповідно до наказу на призначення 
керівником товариства є Коваленко Н. М., якою підписано всі документи в 
електронній справі;

-  у матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень 
освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 
пункту 73 Ліцензійних умов);

-  таблиця № 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес за професією» додатку 16 до Ліцензійних 
умов надана не в повному обсязі (завантажено тільки першу сторінку);
_____ -  забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну



категорію, складає 0%, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 до 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

-  за матеріалами електронної справи у Документі № 7 надано 
неповну інформацію щодо кадрового забезпечення, а саме відсутня 
інформація про підвищення кваліфікації викладачів (порушення пункту 72, 
підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутність фахової освіти у викладача Аносової Н. О. для викладання 
дисципліни «Охорона праці» (вища освіта зі спеціальностей «Публічне 
управління та адміністрування», «Професійна освіта», інформація по 
наявність відповідного навчання або підвищення кваліфікації із вказаної 
дисципліни відсутнє) (порушення вимог Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 
в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери 
управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 
Міністерства освіта і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680, та пункту 2 
додатка 14 до Ліцензійних умов);

-  у майстра виробничого навчання Нікітіна А. О. відсутня інформація 
про відповідну кваліфікацію з професії Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка) (порушення пункту 6 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

-  відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується (порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних 
умов);

-  відсутнє необхідне обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів 
та автоматики (електроніка), що не відповідає вимогам Державного стандарту 
професійної (професійно-технічної) освіти 7242,ОЬ.33.20 -  2014 з вказаної 
професії (порушення пунктів 1 та 4 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних 
умов);

-  відсутні кабінети «Електротехніка», «Креслення», «Інформаційні 
технології», «Спецтехнології по контрольно-вимірювальним приладам та 
автоматики» та майстерні «Слюсарна», «Контрольно-вимірювальні прилади 
та автоматика», що передбачені Державним стандартом професійної 
(професійно-технічної) освіти 7242.DL.33.20 -  2014 (порушення підпункту 1 
пункту 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

-  відсутня копія документа, яка підтверджує доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

-  відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для



здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/19 (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  договір оренди від 23.03.2021 р. № 09 за адресами: м. Миколаїв, 
вул. Передова, 69К, вул. Васляєва, 10К, вул. Громадянська, 16А оформлені у 
невідповідності до вимог статті 793 Цивільного кодексу України;

-  відсутні у повному обсязі копії документів, що підтверджують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу за адресами: м. Миколаїв, 
вул. Погранична, 161, проспект Миру, буд. 54-В, корпус 5, офіс 502 (у справі 
наявні тільки перші сторінки цих договорів) (порушення підпункту 4 пункту 
73 Ліцензійних умов);

-  за матеріалами електронної справи (Документ № 4) у паспортах 
приміщень відсутня інформація щодо наявності соціально-побутової 
інфраструктури (порушення вимог пункту 2 таблиці 1 додатку 15 до
Ліцензійних умов).___________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._____________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам._________________________



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  Р'Ь 2021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6293

дата 07.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1112/0/9.5-21

дата 11.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з
відповідальністю
ТЕХЕКСПЕРТ»

обмеженою
«МИКОЛАЇВ

Ідентифікаційний код юридичної особи 41480776
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7242 Слюсар з контрольно- 
вимірювальних приладів та 
автоматики (електроніка)

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації 
5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти__________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати 
здобувана ліцензії за попередній рік (у матеріалах справи є звіт за 2019 рік) 
(порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  у заяві здобувана ліцензії зазначено, що керівником (виконавчим 
директором) є Менюк М. В., а відповідно до наказу на призначення 
керівником товариства є Коваленко Н. М., якою підписано всі документи в 
електронній справі;

-  у матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень 
освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 
пункту 73 Ліцензійних умов);

-  таблиця № 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес за професією» додатку 16 до Ліцензійних 
умов надана не в повному обсязі (завантажено тільки першу сторінку);

-  забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію, складає 0%, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 до 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

-  за матеріалами електронної справи у Документі № 7 надано 
неповну інформацію щодо кадрового забезпечення, а саме відсутня



інформація про підвищення кваліфікації викладачів (порушення пункту 72, 
підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутність фахової освіти у викладача Аносової Н. О. для викладання 
дисципліни «Охорона праці» (вища освіта зі спеціальностей «Публічне 
управління та адміністрування», «Професійна освіта», інформація по 
наявність відповідного навчання або підвищення кваліфікації із вказаної 
дисципліни відсутнє) (порушення вимог Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 
в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери 
управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 
Міністерства освіта і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680, та пункту 2 
додатка 14 до Ліцензійних умов);

-  у майстра виробничого навчання Нікітіна А. О. відсутня інформація 
про відповідну кваліфікацію з професії Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка) (порушення пункту 6 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

-  відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується (порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних 
умов);

-  відсутнє необхідне обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів 
та автоматики (електроніка), що не відповідає вимогам Державного стандарту 
професійної (професійно-технічної) освіти 7242.БЬ.33.20 -  2014 з вказаної 
професії (порушення пунктів 1 та 4 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних 
умов);

-  відсутні кабінети «Електротехніка», «Креслення», «Інформаційні 
технології», «Спецтехнології по контрольно-вимірювальним приладам та 
автоматики» та майстерні «Слюсарна», «Контрольно-вимірювальні прилади 
та автоматика», що передбачені Державним стандартом професійної 
(професійно-технічної) освіти 7242.DE.33.20 — 2014 (порушення підпункту 1 
пункту 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

-  відсутня копія документа, яка підтверджує доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

-  відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/19 (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов); 
_____-  договір оренди від 23.03.2021 р. № 09 за адресами: м. Миколаїв,



вул. Передова, 69К, вул. Васляєва, 10К, вул. Громадянська, 16А оформлені у 
невідповідності до вимог статті 793 Цивільного кодексу України;

-  відсутні у повному обсязі копії документів, що підтверджують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу за адресами: м. Миколаїв,
вул. Погранична, 161, проспект Миру, буд. 54-В, корпус 5, офіс 502 (у справі 
наявні тільки перші сторінки цих договорів) (порушення підпункту 4 пункту 
73 Ліцензійних умов);

-  за матеріалами електронної справи (Документ № 4) у паспортах 
приміщень відсутня інформація щодо наявності соціально-побутової 
інфраструктури (порушення вимог пункту 2 таблиці 1 додатку 15 до
Ліцензійних умов).___________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._____________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам._________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відй?а?2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6262

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1325/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8334
Водій навантажувача

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру, 54-В, корпус 5, офіс 502), без зазначення площі 
приміщення, оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України;

- також у акті передавання -приймання об’єкту оренди не зазначена площа, що 
передається в оренду;

- у матеріалах електронної справи відсутні копії документів, що підтверджують 
право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/19 (є договір оренди для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Югрем-сервіс») (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 
інформацію щодо кадрового забезпечення, зокрема відсутній документ про вищу 
освіту Агафонової С. Е. (у наявності документ про вищу освіту Ремезової С. Е., а 
підтверджуючий документ про зміну прізвища відсутній у матеріалах справи) 
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ 7 електронної справи);

- у документі 9 електронної справи відсутнє в описовій формі обґрунтування
достатньої кількості обладнання для провадження освітньої діяльності за 
професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі і 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується (порушення підпункту 8 пункту 73 
Ліцензійних умов, додаток 17 Ліцензійних умов);___________________________________



- у матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і 
кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 пункту 73 
Ліцензійних умов).___________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов._______________________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Д о д а т о к /г^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ̂ 2 0 2 1  р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6264_____________

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1331/0/9.5-21

дата 18.06.202

Найменування юридичної особи 1 овариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8334
Водій навантажувача

Ліцензований обсяг за заявою Перепідготовка -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру, 54-В, корпус 5, офіс 502), без зазначення площі 
приміщення, оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України;

- також у акті передавання -приймання об’єкту оренди не зазначена площа, що 
передається в оренду;

- у матеріалах електронної справи відсутні копії документів, що підтверджують 
право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/19 (є договір оренди для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Югрем-сервіс») (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 
інформацію щодо кадрового забезпечення, зокрема відсутній документ про вищу 
освіту Агафонової С. Е. (у наявності документ про вищу освіту Ремезової С. Е., а 
підтверджуючий документ про зміну прізвища відсутній у матеріалах справи) 
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ 7 електронної справи);

- у документі 9 електронної справи відсутнє в описовій формі обгрунтування
достатньої кількості обладнання для провадження освітньої діяльності за 
професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується (порушення підпункту 8 пункту 73 
Ліцензійних умов, додаток 17 Ліцензійних умов);__________________________________



- у матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і 
кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 пункту 73
Ліцензійних умов)._______________________________________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків _____________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ 2 0 2 1  р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6263_____________

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1328/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8334
Водій навантажувача

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру, 54-В, корпус 5, офіс 502), без зазначення площі 
приміщення, оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України;

- також у акті передавання -приймання об’єкту оренди не зазначена площа, що 
передається в оренду;

- у матеріалах електронної справи відсутні копії документів, що підтверджують 
право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/19 (є договір оренди для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Югрем-сервіс») (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- навчальний план щодо підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників 
(3-го розряду) не відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної 
освіти ДСПТО 8334.Н.52.24-2016 з професії 8334 Водій навантажувача, зокрема 
відсутня дисципліна «Охорона праці», що вивчається при підвищенні кваліфікації 
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- пояснювальні записки до навчальних планів щодо підвищення кваліфікації
кваліфікованих робітників 3-го розряду і 4-го розряду не відповідають навчальним 
планам, зокрема не зазначено розряди за професією 8334 Водій навантажувача 
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);_____________________________



- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 
інформацію щодо кадрового забезпечення, зокрема відсутній документ про вищу 
освіту Агафонової С. Е. (у наявності документ про вищу освіту Ремезової С. Е., а 
підтверджуючий документ про зміну прізвища відсутній у матеріалах справи) 
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ 7 електронної справи);

- у документі 9 електронної справи відсутнє в описовій формі обгрунтування 
достатньої кількості обладнання для провадження освітньої діяльності за 
професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ; 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується (порушення підпункту 8 пункту 73 
Ліцензійних умов, додаток 17 Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і 
кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 пункту 73
Ліцензійних умов).________________________________________________________________ |
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків____________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________________



Підстави відмови в розширенні провадженні освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від М о я .  2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 6454

дата 16.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1212/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Івано-Франківське 
вище професійне училище сервісного 
обслуговування техніки"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34843958

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії (класу), 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 4121 Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних (ліцензований обсяг 
-  60 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної)

освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- копії документів про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів 
інфраструктури не відповідають вимогам пункту 69 Ліцензійних умов, оскільки 
довідка видана юридичною особою: Івано-Франківським обласним навчально- 
курсовим комбінатом житлово-комунального господарства, а кваліфікаційний 
атестат на право здійснювати обстеження інженерних систем будівель виданий 
особі - Басараб Ю. Л.;

- копія робочого навчального плану не затверджена в установленому порядку, 
що не відповідає підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов;

- не забезпечено викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану, 
що не відповідає вимогам пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов;

- відсутнє в повному обсязі обладнання навчальних, навчально-виробничих
приміщень та майданчиків за професією, що ліцензується, а саме відсутні: принтер 
і ксерокс, передбачені стандартом професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)0 4121.М.69.20 - 2018, що не відповідає вимогам пунктів 1, 4 таблиці 1 
додатка 15 до Ліцензійних умов;__________________________________________



- відсутнє обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в 
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в 
навчальному процесі таке обладнання використовується, що не відповідає 
вимогам до таблиці 3 додатка 17 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про забезпечення програмами і базами для проходження 
практики згідно з вимогами додатка 18 до Ліцензійних умов (таблиця 3).

Ліцензіат не забезпечив подання відомостей про кадрове забезпечення до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а саме відсутня інформація 
про навчальні дисципліни та відсутні дані про одного майстра виробничого 
навчання, що не відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов.

Крім того, не відповідають дані про загальну площу приміщень (15243,30 кв. 
м.) у документі № 4 ліцензійної справи даним у Витязі з державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права та у 
таблиці 4 "Відомості про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі" матеріалів ліцензійної справи.

У заяві не зазначена організаційно-правова форма та не правильно вказаний
орган управління._______________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток Р'е& З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від я * - 2021 р. № ^  ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
_______________________ діяльності» (далі - Закон))_________________________

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6135_____________

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1359/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
«Івано-Франківське вище
професійне училище сервісного 
обслуговування техніки»_______

Ідентифікаційний код юридичної особи 34843958
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7241 Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
-  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 

____________________________технічної) освіти____________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

-дисципліну «Інформаційні технології» буде викладати Деркач Г. В. 
(вища освіта зі спеціальностей Облік і аудит, Організація кооперативної 
торгівлі та товарознавства товарів народного споживання), дисципліну 
«Спеціальна технологія будови електроустаткування автомобіля» буде 
викладати Лучинський В. В. (вища освіта зі спеціальностей Автомобільний 
транспорт та Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів), тобто вони 
не мають відповідної фахової освіти для їх викладання (порушення пункту 2 
додатка 14 до Ліцензійних умов);

-відсутній навчальний план, затверджений в установленому порядку, 
який розроблений на основі державного стандарту професійно-технічної 
освіти, що не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників згідно із переліком основних обов’язкових засобів навчання, який 
передбачений Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 
7241.0.45.20-2016 (порушення пунктів 1 і 4 таблиці 1 додатка 15 до 
Ліцензійних умов);

-копії документів про забезпечення доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів 
інфраструктури не відповідають вимогам пункту 69 Ліцензійних умов, 
оскільки довідка видана юридичною особою: Івано-Франківським обласним



навчально-курсовим комбінатом житлово-комунального господарства, а 
кваліфікаційний атестат на право здійснювати обстеження інженерних систем 
будівель виданий особі - Басараб Ю. Л.;

-в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про матеріально-технічне 
забезпечення (площа приміщення, яка зазначена у паспорті приміщення в 
документі № 4 електронної ліцензійної справи не відповідає даним у Витязі з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права) (порушення пункту 43 Ліцензійних умов)._________________

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._____________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Підстави відмови в розширенні провадженні освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 6452

дата 16.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1203/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05408102

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Зборівський фаховий коледж 
Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

21156189

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії (класу), 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5129 Майстер ресторанного 
обслуговування (ліцензований обсяг -  25 
осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної)

освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів про забезпечення доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів 
інфраструктури, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- не відповідає освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника закладу 
освіти Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 
5129.1.56.10 -  2018 у частині вимог вступу на навчання за професією Майстер 
ресторанного обслуговування 4-го розряду, що не відповідає вимогам підпункту 
5 пункту 73 Ліцензійних умов;

- відсутня копія документу, що підтверджує право власності, оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчального 
процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності,



на стадіон (вказаний у таблиці 2 документа 10 ліцензійної справи), що не 
відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов;

- відсутнє обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в 
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в 
навчальному процесі таке обладнання використовується, що не відповідає 
вимогам до таблиці 3 додатка 17 до Ліцензійних умов.

Ліцензіат не забезпечив подання відомостей про кадрове забезпечення до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (з 13 осіб, що беруть участь в 
освітній діяльності за професією, що ліцензується, є відомості лише про трьох 
осіб), що не відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов.

Крім того, Положення про відділення професійної підготовки відокремленого 
стриктурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя" не погоджене в 
установленому порядку відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про
професійну (професійно-технічну) освіту"._________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови в розширенні провадженні освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Додаток ?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &/■ 2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 6453

дата 16.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1202/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05408102

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Зборівський фаховий коледж 
Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

21156189

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії (класу), 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7412 Кондитер (ліцензований 
обсяг -  25 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної)

освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів про забезпечення доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів 
інфраструктури, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- відсутня копія документу, що підтверджує право власності, оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчального 
процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності, 
на стадіон (вказаний у таблиці 2 документа 10 ліцензійної справи), що не 
відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов;

- відсутнє обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в 
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в



навчальному процесі таке обладнання використовується, що не відповідає 
вимогам до таблиці 3 додатка 17 до Ліцензійних умов.

Ліцензіат не забезпечив подання відомостей про кадрове забезпечення до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти освіти (з 15 осіб, що беруть 
участь в освітній діяльності за професією, що ліцензується, є відомості лише про 
трьох осіб), що не відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов.

Крім того, Положення про відділення професійної підготовки відокремленого 
стриктурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя" не погоджене в 
установленому порядку відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про
професійну (професійно-технічну) освіту"._________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. № #

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6096

дата 25.05.2021

Вх. № заяви юридичної особи 999/0/9.5-21 дата 31.05.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Куликівський 
професійний аграрний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 03072603
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

5220 Продавець непродовольчих 
товарів

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  
30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов);

- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня 
інформація щодо наявності стадіону або спортивного майданчика, медичного 
пункт у, пункту харчування та забезпечення гуртожитком (порушення вимог 
підпунктів 3, 4 і 5 пункту 2, пункту 3 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- навчальний план складений не за професією, що ліцензується (в матеріалах 
ліцензійної справи наявний інтегрований навчальний план за професіями 
4211 Контролер-касир та 5220 Продавець непродовольчих товарів) (порушення 
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у документі № 7 електронної справи відсутня інформація про теми підвищення 
кваліфікації викладачів, що не відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов;

- інформація щодо місць провадження освітньої діяльності закладу освіти, вказана 
у Наказі Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 № 1571 «Про 
закріплення державного майна за Державним професійно-технічним навчальним 
закладом «Куликівський професійний аграрний ліцей», не відповідає даним у 
документі № 4 та даним у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що
використовуються під час освітнього процесу» (документ № 9)._________________
_____________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток ^  <£/ґ
до наказу Міністерства освіти і науки
України від №  2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6097

дата 25.05.2021

Вх, № заяви юридичної особи 1000/0/9.5-21 дата 31.05.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Куликівський 
професійний аграрний ліцей»_____

Ідентифікаційний код юридичної особи 03072603
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

4211 Контрол ер-касир

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
ЗО осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов);

- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня 
інформація щодо наявності стадіону або спортивного майданчика, медичного 
пункту, пункту харчування та забезпечення гуртожитком (порушення вимог 
підпунктів 3, 4 і 5 пункту 2, пункту 3 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- навчальний план складений не за професією, що ліцензується (в матеріалах 
ліцензійної справи наявний інтегрований навчальний план за професіями 
4211 Контролер-касир та 5220 Продавець непродовольчих товарів) (порушення 
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у навчальному плані відсутні дисципліни «Інформаційні технології», «Основи 
правових знань», «Основи галузевої економіки та підприємництва», що передбачені 
вимогами Державного стандарту ДСПТО 4211.00/52/00-2014 з професії 4211 
Контролер-касир (далі - Державний стандарт) (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов»);

- відсутня інформація про забезпечення кабінетами дисциплін «Інформаційні 
технології», «Основи правових знань», «Основи галузевої економіки та 
підприємництва» ( порушення пункту 1 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- у відомостях про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків відсутня інформація про наявність кабінету товарознавства 
продовольчих товарів і непродовольчих товарів, лабораторії інформатики та 
інформаційних технологій, що передбачені Державним стандартом



ДСПТО 4211.00/52/00-2014 з професії 4211 Контролер-касир (порушення пункту 1 
таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про забезпечення підручниками, навчальними 
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою дисциплін 
«Інформаційні технології», «Основи правових знань», «Основи галузевої економіки 
і підприємництва» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- у відомостях про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
відсутня таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та 
виробничого навчання на певному рівні професійної (професійно-технічної) 
освіти» і таблиця 2 «Забезпечення планами семінарських та практичних занять», що 
не відповідає вимогам додатку 18 до Ліцензійних умов (порушення пунктів 
4-11 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- інформація щодо місць провадження освітньої діяльності закладу освіти,
вказана у Наказі Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 № 1571 «Про 
закріплення державного майна за Державним професійно-технічним навчальним 
закладом «Куликівський професійний аграрний ліцей», не відповідає даним у 
документі № 4 та даним у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, 
що використовуються під час освітнього процесу» (документ № 9).______________

_____________________Пропозиції щодо усунення недоліків;___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0 ̂  2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6129
Вх. № заяви юридичної особи 
1164/0/9.5-21

дата 15.06.2021

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний 
«Новояворівське 
училище»______

навчальний
вище

заклад
професійне

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536969

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5122 Кухар

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
ОСВІТИ

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутнє кадрове забезпечення з дисципліни «Фізіологія харчування» 
(порушення пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
за професією 5122 Кухар 4-го розряду згідно із переліком основних обов’язкових 
засобів навчання, передбачених Державним стандартом професійно-технічної 
освіти ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (порушення пунктів 1 і 4 таблиці 1 додатка 
15 до Ліцензійних умов);

-відсутні кабінети для забезпечення дисциплін «Основи правових знань», 
«Ділова українська мова» (порушення пункту 1 таблиці 1 додатка 15 до 
Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.______



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6130

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1165/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Новояворівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536969

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5122 Кухар

Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка -  10 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 
347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній кабінет для забезпечення дисципліни «Основи правових 
знань» (порушення пункту 1 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 3873

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1166/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Новояворівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536969

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5122 Кухар

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  5 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутнє кадрове забезпечення з дисципліни «Фізіологія харчування» 
(порушення пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
згідно із переліком основних обов’язкових засобів навчання, передбачених 
Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 5122-HO.55.3-5- 
2007 (порушення пунктів 1 і 4 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов);

-відсутній кабінет для забезпечення дисципліни «Основи правових знань» 
(порушення пункту 1 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



і
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон)

Додаток Я
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи !! 
№ ЄДЕБО 6530

дата 18.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1351/0/9.5-21

дата 22.06.2021
|, »

Найменування юридичної особи

• >
і . 
і •

•

Державний навчальний заклад 
«Новояворівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536969

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

Первинна професійна підготовка за 
професією 7129 Монтажник систем 
утеплення будівель (ліцензований обсяг -  
ЗО осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

і від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних 
приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (пункт 69 
Ліцензійних умов);

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення 
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ № 7 електронної справи), а 
саме: відсутній документ про професійну кваліфікацію (професійну (професійно- 
технічну) освіту Миклуш Н. О.І за якою планується закріпити дисципліну «Основи 
роботи на ПК», (у матеріалах справи наявний лише документ про вищу освіту за 
спеціальністю Облік і аудит,! кваліфікація економіст бухгалтерського обліку і 
аудиту, а в таблиці 2 «Інформація педагогічних працівників...» зазначено, що 
Миклуш Н. О. має професійну кваліфікацію оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення).__________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних ВІДОМОСТЯХ._______ і______________________________________________________________________________________________________

2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
--------------------------------------------------------------- ті--------------------------------------------------------------------------------------- ------------- :—



І І

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи: 
№ ЄДЕБО 6528

дата 18.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1349/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особ

і

и Державний навчальний заклад 
«Новояворівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536969

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

Професійно-технічне навчання за 
професією 7129 Монтажник систем 
утеплення будівель (ліцензований обсяг -  
30 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних 
приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (пункт 69 
Ліцензійних умов);

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення 
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ № 7 електронної справи), а 
саме: відсутній документ про професійну кваліфікацію (професійну (професійно-

і технічну) освіту Миклуш Н. О.І за якою планується закріпити дисципліну «Основи 
роботи на ПК», (у матеріалах справи наявний лише документ про вищу освіту за 
спеціальністю Облік і аудит, кваліфікація економіст бухгалтерського обліку і 
аудиту, а в таблиці 2 «Інформація педагогічних працівників...» зазначено, що 
Миклуш Н. О. має професійну кваліфікацію оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення).______________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._____,_______________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи,! 
№ ЄДЕБО 6529

дата 18.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1350/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи
іі
І

Державний навчальний заклад 
«Новояворівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536969

Вид ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Перепідготовка за професією 7129 
Монтажник систем утеплення будівель 
(ліцензований обсяг -  15 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України ! 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 | 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний | 
сертифікат, або відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних 
приміщень осіб з інвалідністю; та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (пункт 69 
Ліцензійних умов);

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення 
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ № 7 електронної справи), а 
саме: відсутній документ про професійну кваліфікацію (професійну (професійно- 
технічну) освіту Миклуш Н. О., за якою планується закріпити дисципліну «Основи 
роботи на ПК», (у матеріалах справи наявний лише документ про вищу освіту за 
спеціальністю Облік і аудит, кваліфікація економіст бухгалтерського обліку і 
аудиту, а в таблиці 2 «Інформація педагогічних працівників...» зазначено, що 
Миклуш Н.. О. має професійну кваліфікацію оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення), і і___________________________________________ ,_

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в 
електронних відомостях._____ і _____________________________________________

І
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2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
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|: І
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
відповідно до статті 13 Закону! України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон)

Д о д а т о к &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Ж  2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи 
№ ЄДЕБО 6527_____________
Вх. № заяв юридичної особи 
1348/0/9.5-21

дата 18.06.2021

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад
«Новояворівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05536969

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

Підвищення кваліфікації за професією 
7129 Монтажник систем утеплення 
будівель (ліцензований обсяг -  15 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження фахівцем з
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних 
приміщень осіб з інвалідністю, та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (пункт 69 
Ліцензійних умов); * |

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення 
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ № 7 електронної справи), а 
саме: відсутній документ про професійну кваліфікацію (професійну (професійно- 
технічну) освіту Миклуш Н. О.; за якою планується закріпити дисципліну «Основи 
роботи на ПК», (у матеріалах справи наявний лише документ про вищу освіту за 
спеціальністю Облік і аудит,, кваліфікація економіст бухгалтерського обліку і 
аудиту, а в таблиці 2 «Інформація педагогічних працівників...» зазначено, що 
Миклуш Н. О. має професійну кваліфікацію оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення). | ;___________________________________________ _

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.____ у}_________________________ ___________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  2021 р. №

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6386

дата 11.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1145/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Київське вище професійне училище 
будівництва і дизайну

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544490

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7241 Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Улаштування силових мереж 
та електроустаткування» і «Допуски, посадки та технічні вимірювання» 
(порушення пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток 3 3
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6003

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 1150/0/9.5-21 дата 16.06.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Броварський 
професійний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536642
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7141 Маляр

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  
30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)

освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
за професією 7141 Маляр згідно із Переліком основних обов’язкових засобів 
навчання, який передбачений Державним стандартом професійно-технічної 
освіти ДСПТО 7141.Б.43.34-2015 (порушення пунктів 1 і 4 таблиці 1 додатка 15 
до Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



П ідстави  відм ови у розш иренні провадж енн я осв ітн ьо ї д іяльн ості 
л іц ен зіату  у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток У-
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &  2021 р. № / Л  ^

В их. Лга заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6005______________

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1310/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Броварський 
професійний ліцей"____________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536642
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7132 Лицювальник-
плиточник

Ліцензований обсяг за заявою 30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. Ла 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подані копії документів, що засвідчують право власності на 
основні засоби для Міністерства освіти і науки України. Відсутні копії документів, що 
підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними 
засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для 
завершення повного циклу освітньої діяльності для Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Броварський професійний ліцей» (порушення 
підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо підвищення кваліфікації 
викладача Токовенка О. С., що не відповідає вимогам таблиці 2 Додатка 16 до 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і
кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних 
умов).___________________________________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцеизіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток % _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від №  2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО№ 6004_____________

дата 17.06.2021

Вх. М заяви юридичної особи 
1308/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Держави ий професійно-техн і чни й
навчальний заклад "Броварський 
професійний ліцей"__________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536642
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7133 Штукатур

Ліцензований обсяг за заявою 30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подані копії документів, що засвідчують право власності на 
основні засоби для Міністерства освіти і науки України. Відсутні копії документів, що 
підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними 
засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для 
завершення повного циклу освітньої діяльності для Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Броварський професійний ліцей» (порушення 
підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо підвищення кваліфікації 
викладача Токовенка О. С., ідо не відповідає вимогам таблиці 2 Додатка 16 до 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і
кваліфікації керівника закладу освіти (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних 
умов)._____________________________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток £  &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № /У- ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6213

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1201/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Сокальський 
професійний ліцей»_______________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02545726
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7436 Швачка

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 

____________________________ технічної) освіти____________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні майстри виробничого навчання з відповідною фаховою освітою 
(порушення пункту 5 додатка 14 до Ліцензійних умов);

-відсутній кабінет для забезпечення дисципліни «Новітні технології» 
(порушення пункту 1 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 7436 Швачка згідно із Переліком основних 
обов’язкових засобів навчання, який передбачений Державним стандартом 
професійно-технічної освіти ДСПТО 7436.С.14.10 -  2016, зокрема не всі 
зразки обробки вузлів одягу (порушення пунктів 1 і 4 таблиці 1 додатка 15 до 
Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про забезпечення планами семінарських та 
практичних занять з дисципліни «Електротехніка» (порушення пункту 4 
таблиці 2 додатка 15 до Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про строк дії угод на про проходження практики 
згідно із вимогами таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних умов;

-відсутня пояснювальна записка до навчального плану з первинної 
професійної підготовки, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи 
наявні для професійно-технічного навчання та перепідготовки, що не



відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 

використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення 
інформація про площу приміщення, оскільки дані не відповідають інформації
у підтвердних документах.________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток & $  ?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0 /.0 Ї  2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6407

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 1345/0/9.5-21 дата 22.06.2021
Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне 

професійне училище____________
Ідентифікаційний код юридичної особи 05536188
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

7212 Електрозварник ручного 
зварювання________________

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
ЗО осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов);

- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня 
інформація щодо наявності бібліотеки у тому числі читального залу (порушення 
вимог підпункту 1 пункту 2 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та 
пояснювальної записки до нього (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи ринкової економіки та енергоменеджменту» викладатиме 
Мальцева О. О., яка має вищу освіту зі спеціальності «Трикотажне виробництво», 
тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи трудового законодавства» викладатиме Пандазі А. В., яка 
має вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент», «Історія та археологія», «Історія» 
тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

- відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, 
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що не 
відповідає вимогам додатку 17 до Ліцензійних умов;

- відсутнє інформаційне забезпечення дисципліни «Основи трудового 
законодавства» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов);



- відсутнє інформаційне забезпечення дисципліни «Розуміння та дотримання 
вимог технологічної документації» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до 
Ліцензійних умов).___________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. У сунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.______



Додаток ?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від д 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6406

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 1344/0/9.5-21 дата 22.06.2021
Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне 

професійне училище
Ідентифікаційний код юридичної особи 05536188
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

7212 Електрозварник ручного 
зварювання

Ліцензований обсяг за заявою Перепідготовка -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов);

- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня 
інформація щодо наявності бібліотеки у тому числі читального залу (порушення 
вимог підпункту 1 пункту 2 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та 
пояснювальної записки до нього (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» викладатиме 
Мальцева О. О., яка має вищу освіту зі спеціальності «Трикотажне виробництво», 
тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи трудового законодавства» викладатиме Пандазі А. В., яка 
має вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент», «Історія та археологія», «Історія» 
тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

- відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, 
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що не 
відповідає вимогам додатку 17 до Ліцензійних умов;

- відсутнє інформаційне забезпечення дисципліни «Основи трудового 
законодавства» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов).



____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов,_________________________
2. У сунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.______



Додаток £  <3^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6405

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 1343/0/9.5-21 дата 22.06.2021
Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне 

професійне училище
Ідентифікаційний код юридичної особи 05536188
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

7212 Електрозварник ручного 
зварювання

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліоікації -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов);

- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня 
інформація щодо наявності бібліотеки у тому числі читального залу (порушення 
вимог підпункту 1 пункту 2 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та 
пояснювальної записки до нього (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, 
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що не 
відповідає вимогам додатку 17 до Ліцензійних умов;

- відсутнє інформаційне забезпечення дисципліни «Розуміння та дотримання
вимог технологічної документації» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до 
Ліцензійних умов).___________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. У сунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № - к -

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6408
Вх. № заяви юридичної особи 1346/0/9.5-21

дата 15.06.2021

дата 22.06.2021
Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне 

професійне училище____________
Ідентифікаційний код юридичної особи 05536188
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

8122 Оператор поста керування 
станом гарячої прокатки

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов);

- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня 
інформація щодо наявності бібліотеки у тому числі читального залу (порушення 
вимог підпункту 1 пункту 2 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та 
пояснювальної записки до нього (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи ринкової економіки» викладатиме Мальцева О. О., яка 
має вищу освіту зі спеціальності «Трикотажне виробництво», тобто не має фахової 
освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи трудового законодавства» викладатиме Пандазі А. В., яка 
має вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент», «Історія та археологія», «Історія» 
тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

- відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, 
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що не 
відповідає вимогам додатку 17 до Ліцензійних умов.



____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1 .Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2.У сунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.______



Додаток &  У^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0?-. 2021 р. № АА ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6460
Вх, № заяви юридичної особи 1224/0/9.5-21

дата 17.06.2021

дата 17.06.2021
Найменування юридичної особи Багатопрофільний регіональний 

центр професійної освіти у 
Черкаській області______________

Ідентифікаційний код юридичної особи 14209459
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

5129 Майстер ресторанного 
обслуговування

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
ЗО осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- дисципліну «Оволодіння основами рекламного маркетингу і дизайну» 
викладатиме Кадомець О. Г., яка має вищу освіту зі спеціальності «Бухгалтерський 
облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», тобто не має 
фахової освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до Ліцензійних 
умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення дисциплін «Оволодіння основами 
галузевої економіки та підприємництва», «Оволодіння основами психології, 
професійної етики й етикету», «Оволодіння основами рекламного маркетингу і 
дизайну» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня
інформація щодо наявності бібліотеки у тому числі читального залу, спортивного 
залу, стадіону або спортивного майданчика, медичного пункту (порушення вимог 
підпунктів 1 - 4 пункту 2 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов).____________

____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1 .Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. У сунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6462

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 1225/0/9.5-21 дата 17.06.2021
Найменування юридичної особи Багатопрофільний регіональний 

центр професійної освіти у 
Черкаській області

Ідентис лкаційний код юридичної особи 14209459
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

5129 Майстер ресторанного 
обслуговування

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  
30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- дисципліну «Оволодіння основами рекламного маркетингу і дизайну» 
викладатиме Кадомець О. Г., яка має вищу освіту зі спеціальності «Бухгалтерський 
облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», тобто не має 
фахової освіти для її викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до Ліцензійних 
умов);
- відсутнє інформаційне забезпечення дисциплін «Оволодіння основами галузевої 
економіки та підприємництва», «Оволодіння основами психології, професійної 
етики й етикету», «Оволодіння основами рекламного маркетингу і дизайну» 
(порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов);
- у документі № 4 електронної справи в паспортах приміщень відсутня інформація 
щодо наявності бібліотеки у тому числі читального залу, спортивного залу, стадіону 
або спортивного майданчика, медичного пункту (порушення вимог підпунктів 1 -4
пункту 2 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов).___________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________
2. У сунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток Р-
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ 2 0 2 1  р. № *-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 6456 _____________

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1220/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство «Академія 
професійної освіти спеціалістів індустрії 
краси «Партнер плюс»_____________________

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

17063752

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

5132
Молодша медична сестра (молодший 
медичний брат) з догляду за хворими_______

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  8 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договори суборенди нерухомого майна № 01-06/17 від 01.06.2017 р. (адреса: 
м. Київ, вул. Є. Сверсгюка, буд. 11), № 01/04-2019 від 01.04.2019 р. (адреса: м. Київ, 
вул. Анни Ахматової, буд. 35а) оформлені з порушенням статей 793, 794 Цивільного 
кодексу України (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутній акт приймання -передавання до договору суборенди № 01-06/17 
від 01.06.2017 р., що передбачений вимогами підпункту 4.1.1 зазначеного договору 
(порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- договір оренди № 0-263-2019 від 01.06.2019 р. (адреса: м. Київ, 
вул. Полковника ІПутова, буд. 9А) закінчився 31.05.2020 р. (порушення підпункту 4 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутній документ про забезпечення доступності навчальних приміщень (за 
усіма адресами) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що І 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження оудівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, аоо
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у 
наявності тільки положення) (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

- освітньо-кваліфікаційна характеристика кваліфікованого робітника не 
відповідає вимогам Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)0 5132 (386:00-2018 з професії 5132 Молодша медична сестра (молодший 
медичний брат) з догляду за хворими, зокрема відсутній розділ «Вимоги до 
освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які 
навчатимуться за професією Молодша медична сестра з догляду за хворими» 
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);_____________________________



- відсутній документ про проходження підвищення кваліфікації з дисципліни 
«Основи правил дорожнього руху», зокрема посвідчення водія, у викладача 
Черненко 10. М. (порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- у відомостях про забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками є інформація 
про наявність 4 кабінетів, а у відомостях про обладнання навчальних, навчально- 
виробничих приміщень та майданчиків -  3 кабінетів (таблиці 2 і 3 додатку 17 до 
Ліцензійних умов);

- відсутній документ про вищу освіту директора Онищенко А. П. (у наявності 
документ про вищу освіту Федоренко А. П., відсутній документ про зміну прізвища) 
(порушення підпункту 11 пункту 46 Ліцензійних умов, документ 10 електронної
справи).__________________________________________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних у м о в . _______________________________



Д о д а т о к У  У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ̂ 2 0 2 1  р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6112

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1219/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство «Академія 
професійної освіти спеціалістів індустрії 
краси «Партнер плюс»

ідентифікаційний код юридичної 
особи

37063752

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5141
Візажист

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  8 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження | 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договори суборенди нерухомого майна № 01-06/17 від 01.06.2017 р. (адреса: 
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд. 11), № 01/04-2019 від 01.04.2019 р. (адреса: м. Київ, 
вул. Анни Ахматової, буд. 35а) оформлені з порушенням статей 793, 794 Цивільного 
кодексу України (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутній акт приймання -передавання до договору суборенди № 01-06/17 
від 01.06.2017 р., що передбачений вимогами підпункту 4.1.1 зазначеного договору 
(порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- договір оренди № 0-263-2019 від 01.06.2019 р. (адреса: м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, буд. 9А) закінчився 31.05.2020 р. (порушення підпункту 4 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутній документ про забезпечення доступності навчальних приміщень (за 
усіма адресами) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у 
наявності тільки положення) (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

- освітньо-кваліфікаційна характеристика кваліфікованого робітника не 
відповідає вимогам Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)0 5141.8.93.02 -  2018 з професії 5141 Візажист, зокрема відсутній розділ 
«Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації 
осіб, які навчатимуться за професією Візажист» (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);__________________________________________________________ ___



- робочий навальний план з професії 5141 Візажист неповністю завантажений 
до електронної справи, зокрема відсутнє погодження Київської міської державної 
адміністрацій, що не відповідає вимогам Закону України «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту» (порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- відсутній документ про вищу освіту директора Онищенко А. П. (у наявності 
документ про вищу освіту Федоренко А. П., відсутній документ про зміну прізвища) І 
(порушення підпункту 11 пункту 46 Ліцензійних умов, документ 10 електронної!
справи).__________________________________________________________________________ І
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків_________ __________і
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 1 
Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________________ і



Додаток^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ 2 0 2 1  р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5837

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1214/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Миколаївський інститут професійного 
розвитку і освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36880420

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8331
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  10 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір оренди № 5 від 29Л2.2017 року (адреса: м. Миколаїв, вул. 2-й 
Ковальський, 22А), строком дії з 29Л2.2017 року по 31Л 2.2022 року, оформлений з 
порушенням вимог статей 793, 794 Цивільного кодексу України (порушення 
підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в акті прийманні-передачі до зазначеного договору оренди є інформація про 
передачу 233 кв. м. площі, що не відповідає інформації за договором оренди -  
1283,5 кв. м. (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у документі 4 електронної справи відсутня копія документу, що 
підтверджують право власності, оперативного управління чи користування 
основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Миколаївський інститут професійного розвитку і 
освіти» за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 13 (порушення підпункту 4 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутні документи про забезпечення доступності навчальних приміщень (за 
усіма адресами) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у
наявності тільки положення) (порушення пункту 69 Ліцензійних умов)._____________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов._________________________________________________



Додаток & Уё
до наказу Міністерства освіти і науки
України від*#^У2021 р. № /Л « ,

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5839

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1213/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Миколаївський інститут професійного 
розвитку і освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36880420

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8331
Трактор ист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір оренди № 5 від 29.12.2017 року (адреса: м. Миколаїв, вул. 2-й 
Ковальський, 22А), строком дії з 29.12.2017 року по 31.12.2022 року, оформлений з 
порушенням вимог статей 793, 794 Цивільного кодексу України (порушення 
підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в акті прийманні-передачі до зазначеного договору оренди є інформація про 
передачу 233 кв. м. площі, що не відповідає інформації за договором оренди -  
1283,5 кв. м. (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у документі 4 електронної справи відсутня копія документу, що 
підтверджують право власності, оперативного управління чи користування 
основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу для Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Миколаївський інститут професійного розвитку і 
освіти» за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 13 (порушення підпункту 4 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутні документи про забезпечення доступності навчальних приміщень (за 
усіма адресами) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у
наявності тільки положення) (порушення пункту 69 Ліцензійних умов)._____________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.



Д о д а т о к У?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ - ^ 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 5871

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1257/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад «Центр професійної 
освіти і навчання»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37862203

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8111
Машиніст конвеєра

Ліцензований обсяг за заявою Перепідготовка -  10 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір оренди № 585 від 07.05.2021 року (адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Симбірцева, 16) оформлений з порушенням статей 793, 794 Цивільного кодексу 
України (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутній акт приймання передачі, наявність якого передбачена підпунктом | 
2.1 зазначеного договору оренди (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- відсутнє кадрове забезпечення з двох дисциплін навчального плану «Основи 
енергоменеджменту», «Електротехніка» (порушення пункту 1 додатку 14 до 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти надано неповну 
інформацію щодо кадрового забезпечення, зокрема відсутній документ про вищу 
освіту Лук’яненко А. 1. (у матеріалах справи є документ про вищу освіту 
Рогозинської А. І., а підтверджуючий документ про зміну прізвища відсутній)
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов.__________________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________________



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ 2 0 2 1  р. № //-«-*-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6526 _________

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1312/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад «Центр професійної 
освіти і навчання»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

17862203

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8111
Машиніст конвеєра

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації -  10 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти__________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір оренди № 585 від 07.05.2021 року (адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Симбірцева, 16) оформлений з порушенням статей 793, 794 Цивільного кодексу 
України (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутній акт приймання передачі, наявність якого передбачена підпунктом 
2.1 зазначеного договору оренди (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- відсутнє кадрове забезпечення з двох дисциплін навчального плану «Основи 
енергоменеджменту», «Електротехніка» (порушення пункту 1 додатку 14 до 
Ліцензійних умов);

- у відомостях про забезпечення приміщеннями навчального, навчально-
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками відсутня 
інформація про наявність кабінетів і навчально-виробничої дільниці, а у відомостях 
про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків є 
інформація про наявність 5 кабінетів і навчально-виробничої дільниці (таблиці 2 і З 
додатку 17 до Ліцензійних умов).__________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________ _______



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 4^. 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5645

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1170/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад «Центр професійної 
освіти і навчання»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37862203

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7112 Підривник

Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка -  20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
____________________________ технічної) освіти____________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

-договір нерухомого майна від 07.05.2021 № 585 складений в супереч 
вимог статтей 793 та794 Цивільного кодексу України, оскільки укладений на 
5 років, а також не містить переліку основних засобів, які передаються в 
оренду;

-відсутній акт прийому-передач до договору оренди нерухомого майна 
від 07.05.2021 № 585, який передбачений зазначеним договором оренди;

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються під час освітнього процесу» відсутня інформація про 
площу приміщень, а також потребує уточнення інформація про найменування 
та реквізити документа про право власності або оперативного управління або 
користування, оскільки дані не відповідають наявним документам;

-в  Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про матеріально-технічне 
забезпечення (у документі № 4 електронної ліцензійної справи відсутня 
інформація про наявність соціальної інфраструктури, площа приміщень не 
відповідає наявним документам, а також інформація про використання 
приміщень не заповнена за кожною адресою окремо) (порушення пункту 72 
Ліцензійних умов).__________________

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток & $ &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))_________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6463

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1228/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад «Центр професійної 
освіти і навчання»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37862203

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7112 Підривник

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
____________________________ технічної) освіти____________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

-договір нерухомого майна від 07.05.2021 № 585 складений в супереч 
вимог статтей 793 та794 Цивільного кодексу України, оскільки укладений на 
5 років, а також не містить переліку основних засобів, які передаються в 
оренду;

-відсутній акт прийому-передач до договору оренди нерухомого майна 
від 07.05.2021 № 585, який передбачений зазначеним договором оренди;

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються під час освітнього процесу» відсутня інформація про 
площу приміщень, а також потребує уточнення інформація про найменування 
та реквізити документа про право власності або оперативного управління або 
користування, оскільки дані не відповідають наявним документам;

-в  Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про матеріально-технічне 
забезпечення (у документі № 4 електронної ліцензійної справи відсутня 
інформація про наявність соціальної інфраструктури, площа приміщень не 
відповідає наявним документам, а також інформація про використання 
приміщень не заповнена за кожною адресою окремо) (порушення пункту 72 
Ліцензійних умов).__________________

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &/- 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))_________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6450

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1197/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
«Козятинське міжрегіональне 
вище професійне училище 
залізничного транспорту»_______

Ідентифікаційний код юридичної особи 02549658
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5111 Стюард (послуги в дорозі)

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
-  20 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 

____________________________ технічної) освіти____________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній навчальний план з первинної професійної підготовки за 
професією Стюард (послуги в дорозі), оскільки в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявний лише план освітнього процесу, що не відповідає 
вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

-відсутня пояснювальна записка до навчального плану з первинної 
професійної підготовки за професією 5111 Стюард (послуги в дорозі), що не 
відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення 
(у документі 7 електронної ліцензійної справи наявна інформація не про всі 
дисципліни, які закріплені за викладачами, дані про посади у окремих 
педагогічних працівників не відповідають даним в документі 8 електронної 
ліцензійної справи) та про матеріально-технічне забезпечення (в документі 
№ 4 електронної ліцензійної справи у паспорті приміщення відсутні дані про 
приміщення за адресою м. Козятин, вул. Кошового 42 (дані повинні бути 
заповнено окремо за кожною адресою) (порушення пункту 72 Ліцензійних 
умов).___________________________________________________________________

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))_________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6451

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1196/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
«Козятинське міжрегіональне 
вище професійне училище 
залізничного транспорту»_______

Ідентифікаційний код юридичної особи 02549658
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5111 Стюард (послуги в дорозі)

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання 
10 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 

____________________________ технічної) освіти____________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній навчальний план з професійно-технічного навчання за 
професією Стюард (послуги в дорозі), оскільки в матеріалах електронної 
ліцензійної справи наявний лише план освітнього процесу, що не відповідає 
вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

-відсутня пояснювальна записка до навчального плану з професійно- 
технічного навчання за професією 5111 Стюард (послуги в дорозі), що не 
відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення 
(у документі 7 електронної ліцензійної справи наявна інформація не про всі 
дисципліни, які закріплені за викладачами, дані про посади у окремих 
педагогічних працівників не відповідають даним в документі 8 електронної 
ліцензійної справи) та про матеріально-технічне забезпечення (в документі 
№ 4 електронної ліцензійної справи у паспорті приміщення відсутні дані про 
приміщення за адресою м. Козятин, вул. Кошового 42 (дані повинні бути 
заповнено окремо за кожною адресою) (порушення пункту 72 Ліцензійних 
умов).___________________________________________________________________

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток 9-У%
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5631

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 1207/0/9.5-21 дата 17.06.2021
Найменування юридичної особи «Вище професійне училище №25 

смт.Демидівка»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02547027
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  45 
осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)

освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
згідно з переліком, який передбачений Державним стандартом професійно- 
технічної освіти ДСПТО 8331.А.01.50 -  2016 (порушення пунктів 1 і 4 таблиці 1 
додатка 15 до Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток 3 ^ 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Підстави відмови в розширенні провадженні освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон)

Вих. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 6538

дата 18.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1362/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад "Гадяцьке 
вище професійне аграрне училище"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії (класу), 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8332 Машиніст скрепера 
(скреперист) (ліцензований обсяг -  ЗО осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної)

освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- не забезпечено викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану, 
а саме з дисциплін: Фізична культура, Сучасне обладнання скреперів, що не 
відповідає вимогам пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення з дисциплін: 
Фізична культура, Сучасне обладнання скреперів, що не відповідає вимогам 
підпунктів 4-6 пункту 2 додатка 15 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про інформаційне забезпечення з дисциплін: Фізична
культура, Сучасне обладнання скреперів, що не відповідає вимогам підпункту 1 
пункту 3 додатка 15 до Ліцензійних умов._____________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._____________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Д о д а т о к ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № //<-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №6512

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1252/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Український державний університет залізничного 
транспорту

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116472

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

професійно-технічне навчання за професією 
7111 Замірник на топографо-геодезичних і 
маркшейдерських роботах (ліцензований обсяг 45 
осіб) на першому (початковому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

____ у сфері професійної (професійно-технічної) освіти____
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подані копії документів, що засвідчують право власності на 
основні засоби для Держави України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
транспорту та зв’язку України. Відсутні копії документів, що підтверджують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу 
освітньої діяльності для Українського державного університету залізничного транспорту, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних класів та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною 
установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень, що не відповідає 
вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) ліцензіат не
забезпечив актуальність відомостей про кадрове забезпечення з професії, зокрема, 
інформація про закріплені дисципліни за викладачами в ЄДЕБО (документ 7 електронної 
справи) не відповідає інформації в таблиці 2 додатку 16 до Ліцензійних умов «Якісний 
склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією» 
(документ 8 електронної справи), що не відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов. 
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;_____________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток:
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^ ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 5250

дата
14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1366/0/9.5-21

дата
29.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02500698

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

первинна професійна підготовка за професією 
7132 Лицювальник-плиточник (ліцензований 
обсяг ЗО осіб) на другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у 
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток ^ 5 " ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6498

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1318/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»__________

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

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

первинна професійна підготовка за професією 
5169 Охоронник (ліцензований обсяг ЗО осіб) на 
другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- викладання дисциплін навчального плану «Охорона об’єктів», «Технічна 
безпека», «Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів» планується 
закріпити за викладачем Падяком О. В., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Правознавство» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо підвищення кваліфікації 
викладача ПадякаО. В., що не відповідає вимогам таблиці 2 Додатка 16 до 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи зазначена інформація про наявність стрілецького тиру 
(таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» документу № 9 
електронної справи), але в таблиці «Відомості про матеріально-технічне 
забезпечення освітньої діяльності та копії документів, що засвідчують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності» (документ № 4 електронної справи) інформація про



стрілецький тир відсутня, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 5169 Охоронник для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що
не відповідає вимогам таблиці 3 Додатка 17 до Ліцензійних умов.________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;___________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________



Додаток £  &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6499

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1316/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»__________

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

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

професійно-технічне навчання за професією 
5169 Охоронник (ліцензований обсяг 15 осіб) на 
першому (початковому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- викладання дисциплін навчального плану «Охорона об’єктів», «Технічна 
безпека», «Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів» планується 
закріпити за викладачем Падяком О. В., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Правознавство» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо підвищення кваліфікації 
викладача ПадякаО. В., що не відповідає вимогам таблиці 2 Додатка 16 до 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи зазначена інформація про наявність стрілецького тиру 
(таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» документу № 9 
електронної справи), але в таблиці «Відомості про матеріально-технічне 
забезпечення освітньої діяльності та копії документів, що засвідчують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для



здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності» (документ № 4 електронної справи) інформація про 
стрілецький тир відсутня, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 5169 Охоронник для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що
не відповідає вимогам таблиці 3 Додатка 17 до Ліцензійних умов.________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;___________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №</ / - «

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6500

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1313/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»__________

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, код та 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою 
у заяві_____________________

перепідготовка за професією 5169 Охоронник 
(ліцензований обсяг 8 осіб) на першому 
(початковому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності

______________ у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- викладання дисциплін навчального плану «Охорона об’єктів», «Технічна 
безпека», «Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів» планується 
закріпити за викладачем Падяком О. В., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Правознавство» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо підвищення кваліфікації 
викладача ПадякаО. В., що не відповідає вимогам таблиці 2 Додатка 16 до 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи зазначена інформація про наявність стрілецького тиру 
(таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» документу № 9 
електронної справи), але в таблиці «Відомості про матеріально-технічне 
забезпечення освітньої діяльності та копії документів, що засвідчують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для



здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності» (документ № 4 електронної справи) інформація про 
стрілецький тир відсутня, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 5169 Охоронник для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що
не відповідає вимогам таблиці 3 Додатка 17 до Ліцензійних умов.________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;_______________ ____________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________



Додаток Я & Р
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6501

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1311/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»__________

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, код та 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою 
у заяві_____________________

підвищення кваліфікації за професією 
5169 Охоронник (ліцензований обсяг 7 осіб) на 
другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності

______________ у сфері професійної (професійно-технічної) о с в і т и ____________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- викладання дисциплін навчального плану «Охорона об’єктів», «Технічна 
безпека», «Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів» планується 
закріпити за викладачем Падяком О. В., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Правознавство» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо підвищення кваліфікації 
викладача ПадякаО. В., що не відповідає вимогам таблиці 2 Додатка 16 до 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи зазначена інформація про наявність стрілецького тиру 
(таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» документу № 9 
електронної справи), але в таблиці «Відомості про матеріально-технічне 
забезпечення освітньої діяльності та копії документів, що засвідчують право



власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності» (документ № 4 електронної справи) інформація про 
стрілецький тир відсутня, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 5169 Охоронник для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що
не відповідає вимогам таблиці 3 Додатка 17 до Ліцензійних умов.________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;___________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________



Додаток Я  &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № о ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6502

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1307/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

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

первинна професійна підготовка за професією 
7244 Електромонтер охоронно-пожежної 
сигналізації (ліцензований обсяг 30 осіб) на 
другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності

______________у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 7244 Електромонтер охоронно- 
пожежної сигналізації для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам таблиці З
Додатка 17 до Ліцензійних умов.______________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;___________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток:
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6503

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1306/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, код та 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою

професійно-технічне навчання за професією 
7244 Електромонтер охоронно-пожежної 
сигналізації (ліцензований обсяг 8 осіб) на 
першому (початковому) рівні

у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності
______________у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 7244 Електромонтер охоронно- 
пожежної сигналізації для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам таблиці З
Додатка 17 до Ліцензійних умов.______________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;___________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &'■ £)<?- 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6504

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1304/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»__________

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, код та 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою 
у заяві_____________________

перепідготовка за професією 7244 Електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації (ліцензований 
обсяг 7 осіб) на першому (початковому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності

______________ у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 7244 Електромонтер охоронно- 
пожежної сигналізації для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам таблиці З
Додатка 17 до Ліцензійних умов.______________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;___________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________



Д о д а т о к ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6505

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1300/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

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

підвищення кваліфікації за професією 
7244 Електромонтер охоронно-пожежної 
сигналізації (ліцензований обсяг 7 осіб) на 
другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності

______________у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 7244 Електромонтер охоронно- 
пожежної сигналізації для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам таблиці З
Додатка 17 до Ліцензійних умов.______________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;___________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Д о д а т о к ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 6506

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1309/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної 
особи

Державний навчальний заклад «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти»__________

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02543779

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, код та 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою 
у заяві_____________________

підвищення кваліфікації за професією 
7244 Електромонтер охоронно-пожежної
сигналізації (ліцензований обсяг 8 осіб) на 
третьому (вищому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності

______________ у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією 7244 Електромонтер охоронно- 
пожежної сигналізації для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам таблиці З
Додатка 17 до Ліцензійних умов.______________________________________________

_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов;_______________ ____________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________



Додаток^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6520__________

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1326/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Квасилівський професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21083042

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

первинна професійна підготовка за професією 
8322 Водій автотранспортних засобів (ліцензований 
обсяг ЗО осіб) на другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

_____у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних класів та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною 
установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень, що не відповідає 
вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) ліцензіат не 
забезпечив актуальність відомостей про кадрове забезпечення з професії, зокрема, 
інформація про закріплені дисципліни за викладачами в ЄДЕБО (документ 7 електронної 
справи) не відповідає інформації в таблиці 2 додатку 16 до Ліцензійних умов «Якісний 
склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією» 
(документ 8 електронної справи), що не відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;_____________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов._____________________________________________________



Додаток £  £  ̂
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Ж  'Р'?* 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6514

дата
17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1263/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО 
КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ -  ОХОРОННА ФІРМА 
БРІГ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33118966

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

первинна професійна підготовка за професією 
5169 Охоронник (ліцензований обсяг 250 осіб) на 
першому (початковому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної') освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подано копії затверджених в установленому порядку освітньо- 
кваліфікаційних характеристик, копії затверджених в установленому порядку навчальних 
планів з пояснювальними записками до них для виду підготовки -  професійно-технічне 
навчання, в той час як в заяві зазначена первинна професійна підготовка, що не відповідає 
вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток ?* ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Р?* 2021 р. № </А

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6094

дата 18.05.2021

Вх. № заяви юридичної особи 997/0/9.5-21 дата 31.05.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Куп’янський регіональний центр 
професійної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547856
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

7241 Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  
ЗО осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення дисциплін «Основи трудового 
законодавства», «Основи енергозбереження та енергоменеджменту», «Основи 
роботи на ПК» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатка 15 до Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № д

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6095

дата 18.05.2021

Вх. № заяви юридичної особи 998/0/9.5-21 дата 31.05.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Куп’янський регіональний центр 
професійної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547856
Вид освітньої діяльності, код та найменування 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

7412 Кондитер

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  
90 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (порушення вимог пункту 69 
Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від && 2021 р. № <Р/ - ^

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6517

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1339/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Куп'янський регіональний центр 
професійної освіти"_________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547856
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів_________

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ технічної) освіти_____________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівель, навчальних класів та об'єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення пункту 69 
Ліцензійних умов);

-частково відсутня інформація про підвищення кваліфікації, зокрема у 
Шевченко С. А. відсутня інформація про найменування закладу в якому 
відбувається підвищення кваліфікації, відсутні теми підвищення кваліфікації, 
вид документа (не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних 
умов)._____________________________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток £  _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. М заяви юридичної особи 
ЄДЕБОХо 6518

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1338/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Куп’янський регіональний центр 
професійної освіти”

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547856
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-
_____________________________ технічної) освіти_____________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівель, навчальних класів та об’єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення пункту 69 
Ліцензійних умов);

-частково відсутня інформація про підвищення кваліфікації, зокрема у 
Шевченко С. А., Двурічанської В. Ю. відсутня інформація про найменування 
закладу в якому відбувається підвищення кваліфікації, відсутні теми 
підвищення кваліфікації, вид документа (не відповідає вимогам таблиці 2
додатка 16 до Ліцензійних умов).____________________________________________

____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток Я  _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО№ 6519

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1337/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Куп'янський регіональний центр 
професійної освіти"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547856
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8331 Тракторист- 
машиніст сільськогосподарського 
виробництва

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
________________________ технічної) освіти_________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. Хв 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівель, навчальних класів та об’єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення пункту 69 
Ліцензійних умов);

-частково відсутня інформація про підвищення кваліфікації, зокрема у 
Шевченко С. А., Двурічанської В. Ю. відсутня інформація про найменування 
закладу в якому відбувається підвищення кваліфікації, відсутні теми 
підвищення кваліфікації, вид документа (не відповідає вимогам таблиці 2
додатка 16 до Ліцензійних умов).____________________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам._____________________________



Додаток £  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5652

дата 18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1336/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Куп’янський регіональний центр 
професійної освіти”

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547856
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5122 Кухар

Ліцензований обсяг за заявою 90 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівель, навчальних класів та об’єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення пункту 69 
Ліцензійних умов);

-частково відсутня інформація про підвищення кваліфікації, зокрема у 
Двурічанської В. Ю. відсутня інформація про найменування закладу в якому 
відбувається підвищення кваліфікації, відсутні теми підвищення кваліфікації, 
вид документа (не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних
умов)._____________________________________________________________________

____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.______________________________



Додаток _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6476________

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1237/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Івано-Франківський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості________

Ідентифікаційний код юридичної особи 36498048
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 4121 Обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних

Ліцензований обсяг за заявою 20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________ технічної) освіти_____________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. Лгі> 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівель, навчальних класів та об'єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення пункту 69 
Ліцензійних умов);

-відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується, що не відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов.

_____________________Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток ?  ^ _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6510______________

дата 17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1254/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Івано-Франківський 
професійно-технічної 
державної служби зайнятості

центр
освіти

ідентифікаційний код юридичної особи 36498048
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)_______________________

Ліцензований обсяг за заявою 15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівель, навчальних класів та об’єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення пункту 69 
Ліцензійних умов);

-відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за іншими 
професіями, за якими в навчальному/ процесі таке обладнання 
використовується, що не відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підсгави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до сіатті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБСьЧо 6410______________

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1160/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
"Бердянський машинобудівний
професійний ліцей"_________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536515
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного 
забезпечення

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійео- 
_____________________________ технічної) освіти_____________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за 
попередній 2020 рік (порушення вимог підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

-відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівель, навчальних класів та об'єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення пункту 69
Ліцензійних умов);_________________________________________________________

_____________________Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.______________________________



Додаток & ? ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  2021 р. № <рґ***<-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5990

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1162/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Лисянський професійний
аграрний ліцей»__________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548630
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5141 Перукар (перукар-модельєр)

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  за матеріалами електронної справи у Документі № 7:
1) відсутні відомості про підвищення кваліфікації викладачів;
2) у деяких викладачів відсутня інформація про кваліфікаційну 

категорію (порушення підпункту 7 пункту 73, пункту 3 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

-  у майстра виробничого навчання Самбор В. М. відсутня відповідна
фахова освіта (у матеріалах електронної справи є тільки документ про 
професійну кваліфікацію (документ про професійну (професійно-технічну) 
освіту)) (порушення пункту 5 додатка 14 до Ліцензійних умов). Окрім того, за 
даними Документа № 7 вказаний працівник працює на посаді викладача, а за 
даними таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за професією Перукар (перукар-модельєр)» працює на 
посаді майстра виробничого навчання._____________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток $ ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5992

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1163/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Лисянський професійний
аграрний ліцей»__________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548630
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5141 Перукар (перукар-модельєр)

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання 
15 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  за матеріалами електронної справи у Документі № 7:
1) відсутні відомості про підвищення кваліфікації викладачів;
2) у деяких викладачів відсутня інформація про кваліфікаційну 

категорію (порушення підпункту 7 пункту 73, пункту 3 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

-  у майстра виробничого навчання Самбор В. М. відсутня відповідна
фахова освіта (у матеріалах електронної справи є тільки документ про 
професійну кваліфікацію (документ про професійну (професійно-технічну) 
освіту)) (порушення пункту 5 додатка 14 до Ліцензійних умов). Окрім того, за 
даними Документа № 7 вказаний працівник працює на посаді викладача, а за 
даними таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за професією Перукар (перукар-модельєр)» працює на 
посаді майстра виробничого навчання.__________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток £  ^  *
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  7- 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
____________діяльності» (далі - Закон))_________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5993

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1209/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Лисянський професійний
аграрний ліцей»__________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548630
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5141 Маніюорник

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання 
15 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти _____________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію, складає 0%, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 до 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

-  за матеріалами електронної справи у Документі № 7:
1) відсутні відомості про підвищення кваліфікації викладачів;
2) не всі навчальні предмети згідно навчального плану з вказаної 

професії забезпечено викладачами;
-  не всі навчальні предмети у достатньому обсязі забезпечені 

підручниками, навчальними посібниками (порушення вимог пункту 1 таблиці 
З «Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти» 
додатку 15 до Ліцензійних умов);

-  у майстра виробничого навчання Самбор В. М. відсутня відповідна
фахова освіта (у матеріалах електронної справи є тільки документ про 
професійну кваліфікацію (документ про професійну (професійно-технічну) 
освіту)) (порушення пункту 5 додатка 14 до Ліцензійних умов). Окрім того, за 
даними Документа № 7 вказаний працівник працює на посаді викладача, а за 
даними таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за професією Манікюрник» працює на посаді майстра 
виробничого навчання.______________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6522

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1320/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20578793

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

первинна професійна підготовка за професією 
7241 Електромеханік засобів автоматики та приладів 
технологічного устаткування (ліцензований обсяг 30 
осіб) на другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подані копії документів, що засвідчують право власності на 
основні засоби для Міністерства освіти і науки України. Відсутні копії документів, що 
підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними 
засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для 
завершення повного циклу освітньої діяльності для Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Фастівський центр професійно-технічної освіти», що не відповідає 
вимогам підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № <//-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6521

дата
18.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1323/0/9.5-21

дата
18.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20578793

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

підвищення кваліфікації за професією 
7241 Електромеханік засобів автоматики та приладів 
технологічного устаткування (ліцензований обсяг 15 
осіб) на третьому (вищому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи подані копії документів, що засвідчують право власності на 
основні засоби для Міністерства освіти і науки України. Відсутні копії документів, що 
підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними 
засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для 
завершення повного циклу освітньої діяльності для Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Фастівський центр професійно-технічної освіти», що не відповідає 
вимогам підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО№ 5863_____________

дата 14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1161/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
"Білоцерківський механіко-енергетичний 
технікум"

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536685
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

Первинна професійна підготовка за 
професією 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення

Ліцензований обсяг за заявою Ю осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального 
плану, що не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

- викладання дисципліни навчального плану «Перша долікарська допомога» 
незакріплене за жодним викладачем, що не відповідає вимогам пункту 1 додатку 14 до 
Ліцензійних вимог;

- викладання дисциплін навчального плану «Операційні системи та їх 
обслуговування» та «Основи програмування» планується закріпити за викладачем 
Христюк Н. Г., яка має вищу освіту зі спеціальності «Математика» і не є фахівцем із 
зазначеної дисципліни, що не відповідає вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних 
умов;

- викладання дисциплін навчального плану «Основи діловодства» планується
закріпити за викладачем Дуднік Ж. В., яка має вищу освіту зі спеціальності 
«Українська мова і література» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не 
відповідає вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов._____________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.______________________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток ?  ^ ______
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6409

дата 11.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1152/0/9.5-21

дата 16.06.2021

Найменування юридичної особи Білозерський професійний гірничий 
ліцей

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543354
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7212 Електрогазозварник

Ліцензований обсяг за заявою 30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

_____ освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальних 
класів та об'єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил 
і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень, що не 
відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального 
плану, що не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

за матеріалами справи Базилєва Л. В. обіймає посаду бухгалтера і не є 
педагогічним працівником, що не відповідає вимогам пункту 1 додатку 14 до 
Ліцензійних вимог;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти ліцензіат не забезпечив 
актуальність відомостей про кадрове забезпечення з професії, зокрема, відсутня 
інформація про закріплені дисципліни за викладачами (документ 7 електронної 
справи), що не відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов;

відсутнє інформаційне забезпечення дисципліни навчального плану 
«Обладнання», що не відповідає вимогам таблиці 2 додатку 19 до Ліцензійних умов. 
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.______________________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^ /-*-+-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5632

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1215/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Тячівський професійний ліцей 
Закарпатської області_____________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543762
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

4222 Адміністратор

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
ЗО осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  відсутня пояснювальна записка до навчального плану (порушення 
вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  за матеріалами електронної справи (Документ № 4) у паспортах 
приміщень відсутня інформація щодо наявності пункту харчування 
(порушення вимог підпункту 5 пункту 2 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних 
умов);

-  інформація про підвищення кваліфікації викладачів, зазначена у 
Документі № 7, не відповідає інформації у таблиці 2 «Якісний склад 
педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією 
Адміністратор» (порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується (вимога додатку 17 до Ліцензійних умов);

-  відсутня таблиця 1 «Відомості про наявність бібліотеки» додатку 19 до 
Ліцензійних умов (порушення вимог підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

-  відсутня копія документа, яка підтверджує доступність навчальних



приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 69 Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
діяльності та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток і
до наказу Міністерства освіти і науки
України від °  У 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5633

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1217/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Тячівський професійний ліцей 
Закарпатської області_____________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543762
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

4222 Адміністратор

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання 
15 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  відсутня пояснювальна записка до навчального плану (порушення 
вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  за матеріалами електронної справи (Документ № 4) у паспортах 
приміщень відсутня інформація щодо наявності пункту харчування 
(порушення вимог підпункту 5 пункту 2 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних 
умов);

-  інформація про підвищення кваліфікації викладачів, зазначена у 
Документі № 7, не відповідає інформації у таблиці 2 «Якісний склад 
педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією 
Адміністратор» (порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується (вимога додатку 17 до Ліцензійних умов);

-  відсутня копія документа, яка підтверджує доступність навчальних
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 69 Ліцензійних умов).________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток & £ £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  .2021 р. № ^

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5634

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1216/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Тячівський професійний ліцей 
Закарпатської області

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543762
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

4222 Адміністратор

Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
________________________ технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  відсутня пояснювальна записка до навчального плану (порушення 
вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  за матеріалами електронної справи (Документ № 4) у паспортах 
приміщень відсутня інформація щодо наявності пункту харчування 
(порушення вимог підпункту 5 пункту 2 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних 
умов);

-  інформація про підвищення кваліфікації викладачів, зазначена у 
Документі № 7, не відповідає інформації у таблиці 2 «Якісний склад 
педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією 
Адміністратор» (порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

-  відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується (вимога додатку 17 до Ліцензійних умов);

-  відсутня копія документа, яка підтверджує доступність навчальних
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та 
об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 69 Ліцензійних умов).________________________

____________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. № <ґ/~

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. заяви юридичної особи 
ЄДЕБО№ 6467

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1246/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 41 
м.Тульчина

Ідентифікаційний код юридичної особи 02540545
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування

Ліцензований обсяг за заявою 30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

_____ освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. .М 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодного 
доступу до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на 
проведення зазначених обстежень, зокрема відсутня копія кваліфікаційного 
сертифікату, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;

- викладання дисципліни навчального плану «Сільськогосподарські машини» 
планується закріпити за викладачем Льова О. О., який має вищу освіту зі 
спеціальності «Вчитель трудового навчання» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, 
що не відповідає вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;

- відсутній робочий навчальний план за професією 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування, в матеріалах справи наявний тільки 
робочий навчальний план на інтегровані професії (порушення підпункту 6 пункту 73
Ліцензійних умов).__________________________________________________________
______ _______________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.______________________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  2021 р. М <?/- ^

Вих. j\ra заяви юридичної особи 
ЄДЕБО№ 6468_____________

дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1245/0/9.5-21

дата 18.06.2021

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 41
м.Тульчина_________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02540545
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування__________________

Ліцензований обсяг за заявою 25 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

_____ освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт і 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодного 
доступу до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на 
проведення зазначених обстежень, зокрема відсутня копія кваліфікаційного 
сертифікату, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов.

- викладання дисципліни навчального плану «Сільськогосподарські машини»
планується закріпити за викладачем Льова О. О., який має вищу освіту зі 
спеціальності «Вчитель трудового навчання» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, 
що не відповідає вимогам пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов.________________

______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.______________________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.________________________________



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ 4 2 0 2 1  р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
(збільшенні ліцензованого обсягу) ліцензіату у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6455

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1221/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство «Інститут 
професійних технологій»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

31765322

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5132
Молодша медична сестра (молодший 
медичний брат) з догляду за хворими

Ліцензований обсяг Професійно-технічне навчання -2 0  осіб
Збільшення ліцензованого обсягу 
за заявою

Професійно-технічне навчання -  60 осіб 
(збільшення з 20 до 60 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- договір купівлі-продажу № 18/11 від 01.03.2019 року (адреса: м. Одеса, 
вул. Новосельського, 19) оформлений з порушенням вимог частини 5 статті 10 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» і Цивільного 
кодексу України (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутній акт прийому-передачі приміщень, що передбачений вимогами | 
підпункту 3.1 зазначеного договору купівлі-продажу (порушення підпункту 4 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- договори про надання послуг ринку (адреса: м. Одеса, вул. Торгова, 26) 
№ 5ц-5 від 01.01.2019 р., № Бц-9 від 01.01.2017 р. оформлені з порушенням вимог' 
частини 5 статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» і Цивільного кодексу України (порушення підпункту 4 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- договір про надання послуг ринку (адреса: м. Одеса, вул. Торгова, 26) 
№ Б-ц-9 від 02.01.2019 р. оформлений без зазначення терміну дії договору 
(порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного ; 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчально- 
виховного процесу за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 17/19, для Приватного 
підприємства «Інститут професійних технологій» (порушення підпункту 4 пункту 
73 Ліцензійних умов);

- відсутній акт прийому-передачі приміщень, що передбачений вимогами
підпункту 3.1 договору купівлі-продажу №> 1038 від 18.07.2014 року (порушення 
підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);______________________________________ |



- відсутні документи про забезпечення доступності навчальних приміщень (за 
усіма адресами) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (у 
наявності тільки положення) (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

- освітньо-кваліфікаційна характеристика кваліфікованого робітника не 
відповідає вимогам Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)0 5132 (386:00-2018 з професії 5132 Молодша медична сестра (молодший 
медичний брат) з догляду за хворими, зокрема відсутні розділи: «Приклади робіт», 
«Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації 
осіб, які навчатимуться за професією Молодша медична сестра з догляду за 
хворими» тощо (порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи правових знань» викладатиме Ткаченко Т. Г., яка має 
вищу освіту зі спеціальності «Економіка підприємства» (кваліфікація -  магістр з 
економіки підприємства), і не є фахівцем із вищезазначеної дисципліни (порушення 
пункту 2 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- відсутнє в описовій формі обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується 
(додаток 17 Ліцензійних умов);

- відсутній медичний пункт, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 2
таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов.______________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________



Додаток &  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
(збільшенні ліцензованого обсягу) ліцензіату у сфері професійної

(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6099

дата 21.05.2021

Вх. № заяви юридичної особи 1003/0/9.5-21 дата 31.05.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно- 

технічний навчальний заклад 
«Івано-Франківське вище 
професійне училище сервісного 
обслуговування техніки»

Ідентифікаційний код юридичної особи 34843958
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7241 Майстер з діагностики та 
налагодження електронного 
устаткування автомобільних 
засобів

Ліцензований обсяг Первинна професійна підготовка 
-  60 осіб

Збільшення ліцензованого обсягу за заявою збільшення з ЗО до 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Основи трудового 
законодавства», «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Ділова етика 
та культура спілкування», «Інформаційні технології в системі діагностики 
автомобіля», «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Основи 
електроматеріалознавства», «Мікропроцесорні системи», «Спеціальна 
технологія будови автомобіля», «Спеціальна технологія технічного 
обслуговування та ремонту автомобіля», «Електротехніка та електросхеми» 
(порушення пункту 1 таблиці 14 до Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток Я  ? /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
_________________ діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5991

дата 16.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1208/0/9.5-21

дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Лисянський професійний
аграрний ліцей»__________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548630
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5141 Манікюрник

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
ЗО осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти_________________________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  за матеріалами електронної справи у Документі № 7:
1) відсутні відомості про підвищення кваліфікації викладачів;
2) не всі навчальні предмети згідно навчального плану з вказаної 

професії забезпечено викладачами;
3) у деяких викладачів відсутня інформація про кваліфікаційну 

категорію (порушення підпункту 7 пункту 73, пункту 3 додатка 14 до 
Ліцензійних умов);

-  не всі навчальні предмети у достатньому обсязі забезпечені 
підручниками, навчальними посібниками (порушення вимог пункту 1 таблиці 
З «Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти» 
додатку 15 до Ліцензійних умов);

-  у майстра виробничого навчання Самбор В. М. відсутня відповідна
фахова освіта (у матеріалах електронної справи є тільки документ про 
професійну кваліфікацію (документ про професійну (професійно-технічну) 
освіту)) (порушення пункту 5 додатка 14 до Ліцензійних умов). Окрім того, за 
даними Документа № 7 вказаний працівник працює на посаді викладача, а за 
даними таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за професією Манікюрник» працює на посаді майстра 
виробничого навчання.___________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.



Додаток { О
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності 
Київському національному торговельно-економічному університету 

для Відокремленого структурного підрозділу 
’’Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного університету" 
у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО № 6284. 6283

Дата
03.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5276/0/9-21: 5275/0/9-21

Дата
29.06.2021

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117
Відокремлений структурний підрозділ Відокремлений структурний підрозділ 

"Хмельницький торговельно-економічний 
фаховий коледж Київського національного 
торговельно-економічного університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

01546706

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Зменшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності за
спеціальностями

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий Після звуження

л,ля відокремлених структурних підрозділів
Відокремлений структурний підрозділ "Хмельницький торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного 
університету" (ідентифікаційний код -  01546706)

Підготовка фахового молодшого бакалаврів
07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

150 120

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

135 120



Додаток у /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності 
Державному професійно-технічному навчальному закладу 

«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного
транспорту»

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
216,217

Дата 15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5100/0/9-21, 5101/0/9-21

Дата 17.06.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Козятинське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549658

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):

№
з/п

Код
професії за 

ДК

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг (осіб)
Існуючий Встановити

1. 4112

4115

Оператор комп'ютерного 
набору
Секретар керівника 
(організації.
підприємства, установи)

первинна професійна 
підготовка 60 0

2. 4211
5112

Касир квитковий 
Провідник
пасажирського вагона

первинна професійна 
підготовка 60 0

2>. 7124
7124

Столяр будівельний 
Тесляр

первинна професійна 
підготовка зо 0

4. 5122
7412

Кухар
Кондитер

первинна професійна 
підготовка; 
професійно-технічне 
навчання

60 0

5. 4211 Касир багажний професійно-технічне
навчання зо 0

Відомості відповідно до існуючої ліцензії Встановити

Код Найменування Вид Ліцензов Код Найменування Вид Ліцензов
гірофес професії професійної аний професі професії професійної аний

ії підготовки обсяг ї підготовки обсяг
за ДК за ДК



4112

4121

Оператор
комп’ютерного
набору
Обліковець 3
реєстрації
бухгалтерських
даних

первинна
професійна
підготовка

60

4121 Обліковець 3 
реєстрації 
бухгалтерських 
даних

первинна
професійна
підготовка

60

4112 Оператор первинна 4131 Агент з первинна
комп'ютерного професійна постачання професійна
набору підготовка 60 підготовка 60

4131 Агент з
постачання



Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

Додаток 12
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « #  ̂  » & &  2021 №

№
з/п Найменування ліцензіатів

1 . Комунальний заклад "Балтський педагогічний фаховий коледж"

2. Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського"

о
3 .

Приватний вищий навчальний заклад "Бориспільський інститут 
муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління 
персоналом"

4. Вінницький національний аграрний університет

5. Дніпровський державний аграрно-економічний університет

6 .
Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая"

7.

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая" для Донбаського інституту техніки та менеджменту 
Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая»

8.

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая" для Луцького біотехнічного інституту Закладу вищої 
освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая"

9.
Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая" для Полтавського у бізнесу Закладу вищої освіти 
"Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

10. Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. 
Хеноха "Класичного приватного університету"

11. Київський електромеханічний фаховий коледж

12. Державний вищий навчальний заклад "Київський коледж легкої 
промисловості"

13. Київський коледж зв'язку

14. "Класичний приватний університет"
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15. КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ А.С.МАКАРЕНКА

16. Комунальний заклад "Криворізький фаховий медичний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради"

17. Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Львівський 
інститут менеджменту"

18. Заклад вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права"

19.
Вінницький національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету»

20.
Вінницький національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу "Могилів-Подільський технолого-економічний 
фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"

21.
Вінницький національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу "Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету"

22.
Вінницький національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу "Чернятинський фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету"

23. Мелітопольський інститут державного та муніципального управління 
"Класичного приватного університету"

24. Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної 
ради

25. Вищий навчальний заклад "Міжнародний технологічний університет 
"Миколаївська політехніка"

26. Мукачівський державний університет

27.
Мукачівський державний університет для Відокремленого структурного 
підрозділу "Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського 
державного університету"

28. Комунальний заклад "Нікопольський фаховий педагогічний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради "

29.
Національний транспортний університет для Відокремленого структурного 
підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного 
університету"

ЗО. Національна академія Національної гвардії України

31. Одеський державний екологічний університет

32. Одеський національний морський університет

33. Одеська державна академія будівництва та архітектури
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34.

Національний університет фізичного виховання і спорту України для 
Відокремленого структурного підрозділу "Олімпійський фаховий коледж 
імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і 
спорту України"

35. Українська академія друкарства

36. Харківський державний університет харчування та торгівлі

37. Харківський національний університет радіоелектроніки

38. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

39. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

40.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка для Інституту 
Управління державної охорони України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

41. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

42. Приватна установа "Заклад вищої освіти "Міжнародний гуманітарно- 
педагогічний інститут "Бейт-Хана"

43. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

44. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

45.
Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для відокремленого структурного підрозділу "Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини "Україна" Дніпровський фаховий 
коледж

46.
Заклад вищої освіти "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з 
обмеженою відповідальністю для Фахового коледжу Київського інституту 
бізнесу та технологій товариство з обмеженою відповідальністю

47. Малинський фаховий коледж

48. Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти"



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Ж  20с£/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6569 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5239/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Комунальний заклад "Балтський

педагогічний фаховий коледж"
Ідентифікаційний код юридичної особи 36642931

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень зо



Додаток УУ У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від £ # -0 3  2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6590 27.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5265/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 

"Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02904160

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 25
Перший (бакалаврський) рівень 80



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 е£/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
2494 27.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5266/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти

"Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02904160

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 150 (на 
строк навчання), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до 

професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами 
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із 

збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Право 081 Право перший
(бакалаврський)

рівень

38



Додаток У /. У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від (Р/. 20 У / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6562 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5231/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

"Бориспільський інститут 
муніципального менеджменту при 
Міжрегіональній Академії управління 
персоналом"

Ідентифікаційний код юридичної особи 13734130

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 150
Другий (магістерський) рівень 35



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6567 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5237/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00497236

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 2455
Другий (магістерський) рівень 1790
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 146



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від /5У. 0 ?  20 о // р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6553 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5222/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Дніпровський державний аграрно- 

економічний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00493675

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 1990
Другий (магістерський) рівень 1090
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 75



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від ^  2 0 ^  р. № ~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6576 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5246/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти "Міжнародний

науково-технічний університет імені
академіка Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19359117

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 200 (на 
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої 
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному 

рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням 
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Право 081 Право перший
(бакалаврський)

рівень

200



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України 
в і д ^ ^ а ^  2 0 ^  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6577 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5247/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти "Міжнародний

науково-технічний університет імені
академіка Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19359117

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, 
ліцензований обсяг 75 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Фізична
терапія

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

перший
(бакалаврський)

рівень

75



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 схґґ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6578 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5249/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти "Міжнародний

науково-технічний університет імені
академіка Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19359117

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 60 (на рік), 
другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої 

запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному 
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням 

ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Право
(Освітньо-

професійна)

081 Право другий
(магістерський)

рівень

60



Додаток №  /0
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ^  20е?/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6579

Дата
25.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5250/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти 'Міжнародний 

науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19359117
Найменування відокремленого Донбаський інститут техніки та
структурного підрозділу юридичної особи менеджменту Закладу вищої освіти 

«Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія 
Бугая»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

36469787

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, 
ліцензований обсяг 15 (нарік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Фізична
терапія

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

перший
(бакалаврський)

рівень

15



Додаток / /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Р/- 0 2  2 0 ^ / ' р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаггі 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6581

Дата
25.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5254/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти "Міжнародний 

науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19359117
Найменування відокремленого Луцький біотехнічний інститут Закладу
структурного підрозділу юридичної особи вищої освіти "Міжнародний науково- 

технічний університет імені академіка 
Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

21744259

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, 
ліцензований обсяг 20 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Фізична
терапія

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

перший
(бакалаврський)

рівень

20



Додаток / / .
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 ^ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6580

Дата
25.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5252/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти "Міжнародний 

науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19359117
Найменування відокремленого Полтавський інститут бізнесу Закладу
структурного підрозділу юридичної особи вищої освіти "Міжнародний науково- 

технічний університет імені академіка 
Юрія Бугая"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

25733656

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, 
ліцензований обсяг 100 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для 
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Фізична
терапія

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

перший
(бакалаврський)

рівень

100



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ^  «V 20й/ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6564 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5234/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Енергодарський інститут державного та 

муніципального управління імені 
Р. Г. Хеноха "Класичного приватного 
університету"

Ідентифікаційний код юридичної особи 33268771

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 225



Додаток Л?- ^
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від А* 20 о їґ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6593 29.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5270/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Київський електромеханічний фаховий

коледж
Ідентифікаційний код юридичної особи 01118330

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 200



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6561 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5230/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 

"Київський коледж легкої 
промисловості"

Ідентифікаційний код юридичної особи 00301931

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 40



Додаток УУ- /У
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 20 У / р. № У /' ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

В их. № заяви юридичної особи Дата
6559 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5228/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Київський коледж зв'язку
Ідентифікаційний код юридичної особи 32985579

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 150



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 с / /р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6571 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5241/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи "Класичний приватний університет"
Ідентифікаційний код юридичної особи 19278502

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 1625
Другий (магістерський) рівень 1544
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 165



Додаток У о?- /Я
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6589 27.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5264/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАЕОЕІЧНИЙ

КОЛЕДЖ ІМЕНІ А.С.МАКАРЕНКА
Ідентифікаційний код юридичної особи 02125496

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 300



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 о£/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6594 29.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5271/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Комунальний заклад "Криворізький 

фаховий медичний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02011143

Переоформити ліцензію за спеціальністю 223 Медсестринство, ліцензований обсяг 
60 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до 
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами 

на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Сестринська

справа
223 Медсестринство перший

(бакалаврський)
рівень

15



Додаток /с/.с&Р
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від <£><£ 2 0 ^  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6574 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5244/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад "Приватне 

акціонерне товариство "Львівський 
інститут менеджменту"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02037622

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 105
Другий (магістерський) рівень 65



Додаток У « '* '/
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 У / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6554 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5223/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти "Львівський 

університет бізнесу та права"
Ідентифікаційний код юридичної особи 32408165

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 190
Другий (магістерський) рівень 160
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 40



Додаток <4/
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від О ? 2 0 ^ / р .  №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6568 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5238/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00497236
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
«Ладижинський фаховий коледж 
Вінницького національного аграрного 
університету»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

00727713

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 100



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 г Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6566 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5236/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00497236
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Могилів-Подільський технолого- 
економічний фаховий коледж 
Вінницького національного аграрного 
університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

00952657

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 100



Додаток У /.Л //
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 о?/ р. № < / / - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6587 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5262/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00497236
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Немирівський фаховий коледж 
будівництва, економіки та дизайну 
Вінницького національного аграрного 
університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

01350972

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 160



Додаток Ж /М '
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ґ р. № / ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6582 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5255/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00497236
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Чернятинський фаховий коледж 
Вінницького національного аграрного 
університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

05471922

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 20



Додаток УУ- У  £
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від о ?  20 і /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6597 29.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5277/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Мелітопольський інститут державного 

та муніципального управління 
"Класичного приватного університету"

Ідентифікаційний код юридичної особи 33351361

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 265



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 0?  2 0 ^  р. № </Л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6557 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5226/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Миколаївський базовий медичний 

фаховий коледж Миколаївської 
обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної особи 02011456

Переоформити ліцензію за спеціальністю 223 Медсестринство, ліцензований обсяг 
60 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, 

для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на 
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Сестринська

справа
223 Медсестринство перший

(бакалаврський)
рівень

60



Додаток у/с/, еі
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від £¥• 20^/ р. № /У-с-с.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6586 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5261/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад 

"Міжнародний технологічний 
університет "Миколаївська 
політехніка"

Ідентифікаційний код юридичної особи 32819640

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 210



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 20 <#/ р. № <АЛ с

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6563 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5233/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Мукачівський державний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 36246368

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 65
Перший (бакалаврський) рівень 1433
Другий (магістерський) рівень 456
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень ЗО



Додаток УУ
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20«^/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6602

Дата
29.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5282/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Мукачівський державний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 36246368
Найменування відокремленого Відокремлений структурний підрозділ
структурного підрозділу юридичної особи "Гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж Мукачівського державного 
університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

36246609

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 60



Додаток /*/. &
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від с> ^  20 *?/ р. № </*/: ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6575 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5245/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Комунальний заклад "Нікопольський 

фаховий педагогічний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради "

Ідентифікаційний код юридичної особи 40710698

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 25



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від №  2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6573 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5243/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Національний транспортний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 02070915
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Надвірнянський фаховий коледж 
Національного транспортного 
університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

38651796

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 60



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від Р/- о? 2 0 ^ /  р. № < /7 ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6599 29.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5279/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Національна академія Національної 

гвардії України
Ідентифікаційний код юридичної особи 08610502

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 490
Другий (магістерський) рівень 230



Додаток ^  &У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від /9 ^-°?  20#?/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6592 29.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5269/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Одеський державний екологічний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 26134086

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 125
Перший (бакалаврський) рівень 1175
Другий (магістерський) рівень 753
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 58



Додаток /< /.
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від /Р/* 20 £ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
5031 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5258/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Одеський національний морський 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 01127777

Переоформити ліцензію за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт, 
ліцензований обсяг 250 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Безпека

судноплавства
(Освітньо-

професійна)

271 Річковий та морський 
транспорт

другий
(магістерський)

рівень

80

Експлуатація
суднових

енергетичних
установок
(Освітньо-

професійна)

271 Річковий та морський 
транспорт

другий
(магістерський)

рівень

145

Експлуатація
суднового

електрообладнання

271 Річковий та морський 
транспорт

другий
(магістерський)

рівень

25



і засобів 
автоматики 
(Освітньо- 

професійна)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 4^*  20 о?/ р. №  АА«-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6565 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5235/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Одеська державна академія 

будівництва та архітектури
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071033

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 678
Другий (магістерський) рівень 1170
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 33



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6552 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5221/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Національний університет фізичного 

виховання і спорту України
Ідентифікаційний код юридичної особи 02928433
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Олімпійський фаховий коледж імені 
Івана Піддубного Національного 
університету фізичного виховання і 
спорту України"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

43914945

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 50



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 с/7/  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6570 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5240/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Українська академія друкарства
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071004

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 2025
Другий (магістерський) рівень 735
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 86



Додаток Л /. SУ
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 е ґ/ р. № <?/' ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6583 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5256/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Харківський державний університет 

харчування та торгівлі
Ідентифікаційний код юридичної особи 01566330

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 1350
Другий (магістерський) рівень 613
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 50



Додаток у/р/.УО
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6572 25.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5242/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Харківський національний університет 

радіоелектроніки
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071197

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 5660
Другий (магістерський) рівень 2352
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 379



Додаток У /
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 20о?/ р. № ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6600 29.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5280/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Хмельницька гуманітарно-педагогічна

академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 02138872

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 935
Другий (магістерський) рівень 275
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 23



Додаток У*?* У*?
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ^ / .  20 сУ/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6591 28.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5267/0/9-21 29.06.2021
Найменування юридичної особи Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут
Ідентифікаційний код юридичної особи 35805541

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 300
Другий (магістерський) рівень 185



Додаток /(/■ №
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 е?/ р. № < //-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6608

Дата
30.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5300/0/9-21 30.06.2021
Найменування юридичної особи Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка
Ідентифікаційний код юридичної особи 02070944
Найменування відокремленого Інститут Управління державної
структурного підрозділу юридичної особи охорони України Київського 

національного університету імені 
Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

37471084

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 100



Додаток /У* У У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від && 2§бЄ/ р. № ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6605 29.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5297/0/9-21 30.06.2021
Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

фізичної культури імені Івана 
Боберського

Ідентифікаційний код юридичної особи 34606048

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 1220
Другий (магістерський) рівень 961
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 49



Додаток у/*?- У ■У'
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від О *  20^/* р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6607 30.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5299/0/9-21 30.06.2021
Найменування юридичної особи Приватна установа "Заклад вищої 

освіти "Міжнародний гуманітарно- 
педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Ідентифікаційний код юридичної особи 23371466

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 80
Другий (магістерський) рівень 20



Додаток /< /.
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від /9 /, 2 0 р. № -/V-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6609

Дата
30.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5301/0/9-21 30.06.2021
Найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ 

ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи 41682253

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 275
Перший (бакалаврський) рівень 25
Другий (магістерський) рівень 110
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 10



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вишу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, ліцензіатам:

1.1. Східноукраїнському національному університету імені Володимира 
Даля (ідентифікаційний код юридичної особи -  02070714) у зв’язку з 
реорганізацією Інституту хімічних технологій Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу -  05465028), а 
саме:
№
з/п

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг, осіб (на 
рік) встановити

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02070714)

1. Перший (бакалаврський) рівень 1958
2. Другий (магістерський) рівень 1527

3. Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень 167

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних 
кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за 
Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 
2020 року за № 502/34785
№
з/п

Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

РІазва
спеціальності

Рівень вищої освіти Ліцензований 
обсяг (на рік) 
встановити

1
Фармація,

промислова
фармація

226
Фармація,

промислова
фармація

перший
(бакалаврський)

рівень 40
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№
з/п

Шифр галузі 
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціальності

Назва спеціальності Ліцензований 
обсяг, осіб (на 
рік)
встановити

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

1 22 Охорона
здоров'я

226 Фармація 80

2 1202 Фармація 7.12020103 Технології
фармацевтичних

препаратів

40 -  денна 
форма

40 -  заочна 
форма

(підстава: заява Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля № 710/17 від 17.06.2021 (вх. МОН від 24.06.2021 № 5201/0/9- 
21).

1.2. Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини "Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи -  30373644) для 
відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої 
освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Дніпровська філія (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  25725974) замінити на Відокремлений 
структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини "Україна" Дніпровський фаховий коледж

(підстава: заява Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 6555 від 25.06.2021 (вх. 
МОН від 29.06.2021 № 5224/0/9-21).

1.3. Закладу вищої освіти "Київський інститут бізнесу та технологій" 
товариство з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  23497925) для відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Економіко-технологічний коледж Приватного вищого 
навчального закладу "Київський інститут бізнесу та технологій" Товариство з 
обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  37451372) замінити на Фаховий 
коледж Київського інституту бізнесу та технологій товариство з обмеженою 
відповідальністю

(підстава: заява Закладу вищої освіти "Київський інститут бізнесу та 
технологій" товариство з обмеженою відповідальністю ЄДЕБО № 6584 від 
25.06.2021 (вх. МОН від 29.06.2021 № 5257/0/9-21).

2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань



з

переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, ліцензіатам:

2.1. Приватному вищому навчальному закладу "Одеський коледж 
комп'ютерних технологій "Сервер" (ідентифікаційний код юридичної особи -  
23863821), а саме:

адресу місцезнаходження: 65026, Одеська обл., місто Одеса,
Подільський узвіз, будинок 1 замінити на адресу: Україна, 65059, Одеська обл., 
місто Одеса, вулиця Багрицького, будинок 12-Б

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6551 від 24.06.2021 (вх. МОН 
від 29.06.2021 № 5220/0/9-21).

2.2. Малинському лісотехнічному коледжу (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  00993930), а саме:

найменування Малинський лісотехнічний коледж замінити на 
Малинський фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6558 від 25.06.2021 (вх. МОН 
від 29.06.2021 № 5227/0/9-21);

адресу місцезнаходження: 11645 Житомирська область, Малинський 
район, с. Гамарня замінити на адресу: 11645, Житомирська обл., Малинський 
район, село Гамарня, вулиця М.Маклая, будинок 1

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6604 від 29.06.2021 (вх. МОН 
від 29.06.2021 № 5285/0/9-21).

2.3. Комунальному вищому навчальному закладу "Вінницька академія 
неперервної освіти" (ідентифікаційний код юридичної особи -  02139682), а 
саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька 
академія неперервної освіти" замінити на Комунальний заклад вищої освіти 
"Вінницька академія безперервної освіти"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6610 від 30.06.2021 (вх. МОН 
від 30.06.2021 № 5302/0/9-21).



Додаток №
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ^ ,2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
у сфері фахової передвищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини п’ятої статті 18 
Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти Донецькому національному університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  01566057) для відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Краматорський коледж Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  01565968) замінити на Відокремлений структурний підрозділ 
"Краматорський фаховий коледж Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського"

(підстава: заява Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ЄДЕБО № 6588 від 25.06.2021 (вх. 
МОН від 29.06.2021 № 5263/0/9-21).

2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини п’ятої статті 18 
Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти, ліцензіатам:

2.1. Приватному вищому навчальному закладу "Одеський коледж 
комп'ютерних технологій "Сервер" (ідентифікаційний код юридичної особи -  
23863821), а саме:

адресу місцезнаходження: 65026, Одеська обл., місто Одеса, Подільський 
узвіз, будинок 1 замінити на адресу: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, 
вулиця Багрицького, будинок 12-Б

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6550 від 24.06.2021 (вх. МОН 
від 29.06.2021 № 5219/0/9-21).

2.2. Малинському лісотехнічному коледжу (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  00993930), а саме:

найменування Малинський лісотехнічний коледж замінити на 
Малинський фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6560 від 25.06.2021 (вх. МОН 
від 29.06.2021 № 5229/0/9-21);
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адресу місцезнаходження: 11645 Житомирська область, Малинський 
район, с. Гамарня замінити на адресу: 11645, Житомирська обл., Малинський 
район, село Гамарня, вулиця М.Маклая, будинок 1

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6596 від 29.06.2021 (вх. МОН 
від 29.06.2021 № 5284/0/9-21).

2.3. Приватному вищому навчальному закладу "Київський інститут 
бізнесу та технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  23497925), а саме:

найменування Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут 
бізнесу та технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю замінити на 
Заклад вищої освіти "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з 
обмеженою відповідальністю

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6385 від 25.06.2021 (вх. МОН 
від 29.06.2021 № 5260/0/9-21).

2.4. Донецькому державному університету управління (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  00173427) для Вугледарського фахового коледжу 
Донецького державного університету управління (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  24468328), а саме:

адресу місцезнаходження: 85670, Донецька обл., місто Вугледар, вулиця 
Трифонова, будинок 38 замінити на адресу: 85670, Донецька обл., місто 
Вугледар, вулиця Трифонова, будинок 38 а

(підстава: заява Донецького державного університету управління
ЄДЕБО № 6606 від 29.06.2021 (вх. МОН від 30.06.2021 № 5298/0/9-21).



Додаток 14
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « &  » 2021 № # * / '* - * -

Перелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності

у вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1 .
Національний авіаційний університет для
Відокремленого структурного підрозділу "Слов’янський фаховий коледж 
Національного авіаційного університету

2
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля для 
Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля

оІ .

Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені 
Рауфа Аблязова» для Відокремленого структурного підрозділу 
Львівський центр дистанційно-заочного навчання Вищого навчального 
закладу «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю)

4. Національний авіаційний університет для
Льотної академії Національного авіаційного університету"

5.
Одеська національна академія харчових технологій для 
Відокремленого структурного підрозділу "Механіко-технологічний 
фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій"

6.
Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
0631/1891

дата
14.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО: 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 
6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 
6385

дата
15.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5137/0/9-21

дата
22.06.2021

Найменування юридичної особи Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01132330

Відокремлений структурний 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ 
"Слов’янський фаховий коледж Національного 
авіаційного університету"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

36309003

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/
п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код спеціаль
ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
5.03050702 Комерційна діяльність ЗО зо 0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський облік 40 20 0

о 0501 Інформатика та 
обчислювальна 
техніка

5.05010201 Обслуговування 
комп’ютерних систем 
та мереж

40 15 0

4 0501 Інформатика та 
обчислювальна 
техніка

5.05010301 Розробка програмного 
забезпечення

50 25 0

5 0502 Автоматика та 
управління

5.05020201 Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем

35 25 0



автоматизації
технологічного
виробництва

6 0507 Електротехніка та 
електромеханіка

5.05070108 Монтаж і 
обслуговування 
електрообладнання 
аеропортів

50 25 0

7 0508 Електроніка 5.05080201 Конструювання, 
виготовлення та 
технічне 
обслуговування 
виробів електронної 
техніки

ЗО 15 0

8 0511 Авіаційна та
ракетно-космічна
техніка

5.05110301 Обслуговування
пілотажно-
навігаційних
комплексів

50 25 0

9 0511 Авіаційна та
ракетно-космічна
техніка

5.05110302 Експлуатація 
авіаційних 
ел ектриф і ко ва н их 
комплексів

50 25 0

10 0701 Транспорт я 
транспортна 
інфраструктура

5.07010301 Технічне 
обслуговування 
повітряних суден і 
двигунів

75 25 0

11 0701 Транспорт я 
транспортна 
інфраструктура

5.07010302 Технічне 
обслуговування 
засобів механізації і 
автоматизації в 
аеропортах

50 50 0

12 0701 Транспорт я 
транспортна 
інфраструктура

5.07010602 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

40 20 0

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код спеціаль
ності

Код і
найменування спеціальності Ліцензований обсяг, осіб

Перепідготовка молодших спеціалістів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік 25

2 0507 Електротехніка та 
електромеханіка

5.05070108 Монтаж і обслуговування
електрообладнання
аеропортів

25

3 0511 Авіаційна та
ракетно-космічна
техніка

5.05110301 Обслуговування пілотажно- 
навігаційних комплексів

25

4 0511 Авіаційна та
ракетно-космічна
техніка

5.05110302 Експлуатація авіаційних
електрифікованих
комплексів

25



5 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010301 Технічне обслуговування 
повітряних суден і двигунів

50

6 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010302 Технічне обслуговування 
засобів механізації і 
автоматизації в аеропортах

25



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від №  2021 р. № *•*-

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
711/17

дата
17.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО: 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 
6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 
6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 
6495,6496,6497

17.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
5131/0/9-21 22.06.2021
Найменування юридичної особи Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070714

Відокремлений структурний Інститут хімічних технологій Східноукраїнського
підрозділ національного університету імені Володимира 

Даля (м. Рубіжне)
Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

05465028

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва
галузі знань

Код спеціаль
ності Найменування

спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб

Денна
форма

Заочна
форма

Вечір
ня

форма
Підготовка бакалаврів

1 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка
підприємства

35 100 0

2 0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та

40 50 0



збалансоване
природокористування

3 0403 Системні науки та 
кібернетика

6.040302 Інформатика 50 50 0

4 0505 Машинобудуванн 
я та
матеріалообробка

6.050503 Машинобудування 50 90 0

5 0513 Хімічна 
технологія та 
інженерія

6.051301 Хімічна технологія 50 80 0

Підготовка спеціалістів
1 0305 Економіка та 

підприємництво 7.03050401
Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності)

35 100 0

2 0401 Природничі науки
7.04010601

Екологія та охорона
навколишнього
середовища

40 50 0

3 0403 Системні науки та 
кібернетика

7.04030201 Інформатика 50 50 0

4 0505 Машинобудування
та
матеріалообробка

7.05050315 Обладнання хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних матеріалів

50 90 0

5 0513 Хімічна технологія 
та інженерія

7.05130102 Хімічні технології 
органічних речовин

25 40 0

6 0513 Хімічна технологія 
та інженерія

7.05130108 Хімічні технології
високомолекулярних
сполук

25 40 0

Підготовка магістрів
1 0505 Машинобудування

та
матеріалообробка

8.05050315 Обладнання хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних матеріалів

4 5 0

2 0513 Хімічна технологія 
та інженерія

8.05130102 Хімічні технології 
органічних речовин

7 7 0



№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код
спеціаль
ності

Код і
найменування спеціальності Ліцензований обсяг, осіб

Підготовка бакалаврів
1 12

Інфорімаційні
технології

122 Комп'ютерні науки та
інформаційні
технології

100

Підготовка спеціалістів
1 05 Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка
90

2 07
Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

45

О3 10 Природничі науки 101 Екологія 90

4 12 Інформаційні
технології 122

Комп'ютерні науки та
інформаційні
технології

100

5 13 Механічна
інженерія 133

Галузеве
машинобудування

140

6 16 Хімічна та 
біоінженерія

161 Хімічні технології та 
інженерія

130



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від < р /.^  2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
186

дата
14.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 6370, 6371,6372

дата
14.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5134/0/9-21

дата
22.06.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 
«Східноєвропейський університет імені Рауфа 
Аблязова»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14204539

Відокремлений структурний 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ Львівський 
центр дистанційно-заочного навчання Вищого 
навчального закладу «Східноєвропейський 
університет економіки і менеджменту» (у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю)

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

26306883

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

Підготовка бакалаврів
1.

02 Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

10

2. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг ЗО

о
07 Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування

зо



Додаток УУУ
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від ~ 2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
0631/1940

дата
15.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО 6373 15.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
5135/0/9-21 22.06.2021
Найменування юридичної особи Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01132330

Відокремлений структурний Льотна академія Національного авіаційного
підрозділ університету"
Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

37939527

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

Підготовка докторів філософії
1. 01 Наука 011 Науки про освіту 5



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
340/01-13

дата
22.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО: 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 
6549

дата
22.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5211/0/9-21

дата
25.06.2021

Найменування юридичної особи Одеська національна академія харчових 
технологій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071062

Відокремлений структурний 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ "Механіко- 
технологічний фаховий коледж Одеської 
національної академії харчових технологій"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

26388616

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/
п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1. 0502 Автоматика та 

управління
5.05020201 Монтаж,

обслуговування
засобів і систем
автоматизації
технологічного
виробництва

ЗО 0 0

2. 0505 Машинобудування
та
матеріалообробка

5.05050208 Експлуатація та 
ремонт обладнання 
харчових виробництв

17 0 0



3. 0507 Електротехніка та 
електромеханіка

5.05070104 Монтаж та 
експлуатація 
електроустаткування 
підприємств та 
цивільних споруд

ЗО 0 0

4. 0517 Харчова
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарсь 
кої продукції

5.05170106 Бродильне 
виробництво і 
виноробство 25 0 0

5. 0517 Харчова
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарсь 
кої продукції

5.05170109 Зберігання, 
консервування та 
переробка м’яса 25 25 0

6 . 0517 Харчова
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарсь 
кої продукції

5.05170111 Зберігання, 
консервування та 
переробка молока 25 0 0



Додаток М б
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни
від ^ * 2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої сіатті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
б/н

дата
б/д

Реєстр. Лн заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО 6349, 6348, 6347,6346 11.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
4976/0/9-21 15.06.2021
Найменування юридичної особи Педагогічний фаховий коледж Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125680

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціаль

ності
Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

]Підготовка молодших спеціалістів
1.

0101
Педагогічна

освіта 5.01010101 Дошкільна освіта 65 65 0

2.
0101 Педагогічна

освіта 5.01010201 Початкова освіта 160 160 0

3.
11
і

0102

Фізичне 
виховання, 

спорт і 
здоров'я 
людини

5.01020101 Фізичне
виховання* 60 60 0

4. 0202 Мистецтво 5.02020401 Музичне
мистецтво* зо зо 0



Додаток 15
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « ^  2021 № ^

Перелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Новороздільський 
професійний ліцей»

2. Торецький професійний ліцей

3. Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області



Додаток ЛЕ ̂
до наказу Міністерства освіти і науки України
від * *  2021 р. №  ^

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи дата
147 04.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
4952/0/9-21 11.06.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Новороздільський 
професійний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545732

Анулювання ліцензій за професіями:

№
7П

Код
професії Найменування професії Вид професійної 

підготовки
Ліцензований

обсяг
1. 4112

4121

Оператор комп’ютерного 
набору
Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

первинна
професійна
підготовка ЗО

2. 4221
5113

Агент з організації туризму 
Екскурсовод

первинна
професійна
підготовка,

перепідготовка,
професійно-технічне

навчання

ЗО



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни
від ^  £ £  2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

(відповідно до статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
№73

дата
07.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО 6309 08.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
5129/0/9-21 22.06.2021
Найменування юридичної особи Торенький професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02543168

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/п

Код професії/ класу 
за Класифікатором 

професій

Найменування
професії/класу

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг

Можливість 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та осіб 
без громадянства 

(так/ні)
За ліцензією

1. 7124
Столяр

будівельний

Первинна
професійна
підготовка

60 ні



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 4Г.0Э . 2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

(відповідно до статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
№01/6-142

дата
03.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО 6253 04.06.2021
Вх. Лл заяви юридичної особи дата
5145/0/9-21 22.06.2021
Найменування юридичної особи Дігтярівський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02548819

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освії ньої
послуги

№
з/п

Код професії/ класу 
за Класифікатором 

професій

Найменув ання 
професії/класу

Вид
професійної
ПІДГОТОВКИ

Ліцензований
обсяг

Можливість 
здійснювати 
підг отовку 

іноземців та осіб 
без громадянства 

(так/ні)
За ліцензією

1 . 8321
Водій

мототран с п орт
них засобів

Професійно-
технічне
навчання

ЗО Ні



Додаток 16
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « &  » ^ 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким внесено зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний навчальний заклад «Чортківське вище професійне училище»

2. Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький коледж технологій 
та дизайну»



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^-^¥-2021 р. № <Ґ/~

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор 
професій ДК 003:2010», постанов Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 
р. № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації водіїв транспортних засобів», від 8 травня 1993 р. № 340 
«Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску 
громадян до керування транспортними засобами», Державного стандарту 
професійно-технічної освіти ДСПТО 8322.01.00.60.24-2012 внести зміни до 
ліцензії:

Державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  03781666), а саме найменування 
категорій за професіями:

-професії «8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва (категорія А1, А2, В1), 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування, 8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія В і С)» замінити на професії «8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія А1, А2, В 1), 
7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, 
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія С, СІ)».

підстава: лист Державного навчального закладу «Чортківське вище
професійне училище» від 09.06.2021 № 129.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від _ ^ ^ 2 0 2 1  р. № ^У-^-

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до Національного класифікатора ДК 003:2010 (Класифікатора 
професій), затвердженого наказом Державного комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, з 
урахуванням зміни № 9 до Національного класифікатора ДК 003:2010 
(Класифікатора професій), затвердженого наказом Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.08.2020 № 1574 
«Про затвердження зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010», 
внести зміни у ліцензію:

Приватного вищого навчального закладу «Запорізький коледж технологій та 
дизайну» (ідентифікаційний код юридичної особи -  20479832), а саме:

найменування професії «5132 Молодша медична сестра з догляду за 
хворими» замінити назвою професії «5132 Молодша медична сестра (молодший 
медичний брат) з догляду за хворими».


