
Додаток '1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від О? 2021 №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному професійно-технічнийому навчальному закладу 

«Сватівський професійний аграрний ліцей» 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 6649 дата 02.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи
1370/0/9.5-21

дата 02.07.2021

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541065
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи
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 
Другий (базовий) рівень

Ліцензований обсяг ЗО осіб

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
________________________ (професійно-технічної) освіти___________________
Започаткування професії:

Код
ЗГ ІД Н О  3

Класифі
катором
професій

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7129 Монтажник систем 
утеплення будівель

Первинна
професійна
підготовка

ЗО Другий
(базовий)



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « /У » 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні 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. Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський навчально- 
технічний центр»



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

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до статгі 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяв юридичної особи 
№ ЄДЕБО 3780

дата 05.07.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1379/0/9.5-21

дата 06.07.2021

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20096887

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

Первинна професійна підготовка за 
професією 7412 Кулінар борошняних 
виробів (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, 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:

- дисципліну «Основи енергозбереження» планується закріпити за 
викладачем Стадник С. В. (отримана вища освіта за спеціальністю Радіоінженерія, 
кваліфікація радіоінженер), яка не має відповідної фахової освіти для викладання 
вищезазначеної дисципліни (порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- загальна площа приміщень за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна 72, 
відповідно до паспортних даних становить 4009.30 м. кв., що не відповідає площі, 
вказаній у таблиці «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовується під час освітнього процесу -  4513,4 м. кв. та площі, зазначеної в 
свідоцтві про право власності на нерухоме майно -  4513,4 (Документи № 2, №6), 
що потребує приведення у відповідність;

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-
сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 
згідно додатком 40 (порушення підпункту 11 пункту 59 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.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /ІС& 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 
ЄДЕБ0 361

дата 01.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1371/0/9.5-21

дата 02.07.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Подільський навчально-технічний центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41534686

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

Професійно-технічне навчання за 
професією 8334 Водій навантажувача 
Другий (базовий) рівень

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 ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- загальна площа нежитлових приміщень закладу за адресою: м. Славута 
Хмельницької обл., вул. Козацька, 122 А, що зазначена у паспортних даних 
документу № 2 електронної ліцензійної справи (1121,0 кв. м.) не відповідає 
площам приміщень вказаних у договорі оренди основних засобів для здійснення 
навчально-виховного процесу від 27.02.2020 № 4/10 (кабінети та лабораторії 
загальною площею 1121,0 кв. м, майстерня площею 294 кв. м, побутові 
приміщення для зберігання одягу 51, 0 кв. м), що потребує приведення у  
відповідність;

- відсутнє документальне підтвердження безперешкодного доступу до 
будівель, приміщень закладу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення за адресами: м. Славута, вул. Лісна, 9/3, м. Славута, вул. Миру, 11 А, 
м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 29 та м. Славута, вул. Чкалова, 16 (порушення 
вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов);

- таблиця 1 додатку 37 до Ліцензійних умов «Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу» (документ



№ 6 електронної ліцензійної справи) не містить даних про площі навчальних 
приміщень за адресою: м. Славута, вул. Козацька, 122 А (документ № 2 
електронної ліцензійної справи), що є порушенням вимог підпункту 6 пункту 59 
Ліцензійних умов.

Крім того, до загальної площі приміщень закладу за адресою м. Славута,, вул. 
Миру, 11 А ввійшли площі футбольного (7140, 0 кв. м, баскетбольного (420,0 кв.м) 
та волейбольного (260,0 кв. м.) полів, що потребує приведення у  відповідність;

- таблиця 2 додатку 38 до Ліцензійних умов «Забезпечення програмами і базами 
для проходження практики» не містить інформації про номер та строк дії угод про 
проходження практики (порушенням вимог підпункту? пункту 59 Ліцензійних 
умов);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
всієї інформації та документів (або коментарів до них), передбачених додатком 40 
до Ліцензійних умов.
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________

1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов.______________________________________________________________________

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи
відповідно до Закону і Ліцензійних умов._____________________________________



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « /У » о* 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Новороздільський 
професійний ліцей будівництва та побуту»

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівське вище 
професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва»



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
53

дата
05.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
5494/0/9-21 12.07.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний

• і навчальний заклад «Новороздільський
’ * і : професійний ліцей будівництва та побуту»

Ідентифікаційний код юридичної 02545749
особи *

Звуження провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-
технічної освіти за професіями:

№
7П

Коді
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо-
ваний
обсяг,
осіб

Встановити

Код і найменування 
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

1. 7122 Муляр 

7133 Штукатур

7141 Маляр

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготовка

60 7122 Муляр 

7133 Штукатур

7141 Маляр

Первинна
професійна
підготовка

60



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

Про звуження 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 
225

дата
06.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5495/0/9-21

дата
12.07.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Львівське вище 
професійне училище комп'ютерних 
технологій та будівництва»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545659

Звуження провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-
технічної освіти за професіями:

Коді
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо-
ваний
обсяг,
осіб

Встановити

№
7п Код і найменування 

професії
Вид

професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

1. 7231 Слюсар з 
ремонту колісних 

транспортних 
засобів

7212 Електро
газозварник

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

60 . 7231 Слюсар з 
ремонту колісних 

транспортних 
засобів

7212 Електро
газозварник

Первинна
професійна
підготовка

60



Про оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Київському професійно -педагогічному коледжу імені Антона Макаренка

у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України 
від 23.09.2019 № 1223 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 21 березня 2016 року № 292», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня
2019 р., за № 1085/34056)

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

Вих. № заяви юридичної особи
01/03-166

дата 12.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3850/0/10-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Київський професійно-педагогічний 
коледж імені Антона Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02500735

Підстава Накази Міністерства освіти і науки 
України від 21.03.2016 № 292 «Про 
затвердження Переліку спеціалізацій 
підготовки здобувачів вищої та фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 015 
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 
за якими здійснюється формування та 
розміщення державного замовлення» 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 08 квітня 2016 р. за № 
532/28662; від 23.09.2019 № 1223 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 21 березня 
2016 року № 292» зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України, 08 жовтня 
2019 р., за № 1085/34056; від 09.02.2021 
№ 153 «Про внесення змін до деяких 
наказів Міністерства освіти і науки 
України» зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 березня 2021 р. за № 
373/35995

№ Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензовани
з/ галузі спеціальності спеціальності й обсяг, осіб
п знань (н а  о д н о м у

к у р с і  (р о ц і
н а в ч а н н я )



Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта/Педагогіка 015
Професійна освіта 

(Будівництво та 
зварювання)

120

2. 01 Освіта/Педагогіка 015
Професійна освіта 

(Цифрові 
технології)

125

3. 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта 
(Транспорт) 80

4. 01 Освіта/Педагогіка 015

Професійна освіта 
(Аграрне 

виробництво, 
переробка 

сільськогосподарсь 
кої продукції та 

харчові технології)

55



Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « /3  » о* 2021 №

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Дочірнє підприємство "Київський хореографічний коледж"

2. Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю

О Заклад вищої освіти "Міжнародний університет бізнесу і права"

4. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

5. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

6.
Донецький державний університет управління для відокремленого 
структурного підрозділу Вугледарський фаховий коледж Донецького 
державного університету управління

7.

Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки "Дніпропетровської обласної ради" для Відокремленого 
структурного підрозділу "Фаховий музичний коледж" комунального вищого 
навчального закладу "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" 
Дніпропетровської обласної ради"

8. Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв

9. Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж



Додаток X /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від У5 . 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
6737 08.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5459/0/9-21 09.07.2021
Найменування юридичної особи Дочірнє підприємство "Київський 

хореографічний коледж"
Ідентифікаційний код юридичної особи 32343784

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 о ? 20 Л /  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
6735 08.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5429/0/9-21 08.07.2021
Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад "Київський

університет ринкових відносин" у 
формі товариства з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 02030494

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 20 (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

20



Додаток £ 3
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від У З  20 у /  р. № - е

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
6738 09.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5458/0/9-21 09.07.2021
Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти 'Міжнародний 

університет бізнесу і права"
Ідентифікаційний код юридичної особи 21307754

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 10 (на рік), 
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 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-
наукова)

081 Право третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

10



Додаток ^7 У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від У/. 02  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
4400 09.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5474/0/9-21 09.07.2021
Найменування юридичної особи Придніпровська державна академія 

фізичної культури і спорту
Ідентифікаційний код юридичної особи 05540712

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, 
ліцензований обсяг 15 (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)

Фізична
терапія,

ерготерапія
(Освітньо-

професійна)

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

другий
(магістерський)

рівень

15



Додаток ї ї
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ї ї і  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 вищу 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. Харківському регіональному інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  23322597), Харківському
національному університету імені В. Н. Каразіна (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02071205) у зв’язку з реорганізацією Харківського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України шляхом приєднання до 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна а саме:_________
№
з/п

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг, осіб (на 
рік) встановити

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
(ідентифікаційний код юридичної особи -02071205)

1. Перший (бакалаврський) рівень 5405
2. Другий (магістерський) рівень 4300

3. Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень 434

Інші види освітньої діяльності
№
з/п

Вид освітньої діяльності Ліцензований 
обсяг (на рік) 
встановити

1 Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ і організацій галузі знань 1501 
Державне управління. Всього на рік (осіб)

10000



2

(підстава: заява Харківського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України №01- 
1417/01 від 05.07.2021 (вх. МОН від 08.07.2021 № 5432/0/9-21, наказ 
Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 № 767 "Про реорганізацію 
закладів освіти").

1.2. Донецькому державному університету управління (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  00173427) для відокремленого структурного підрозділу, 
а саме:

найменування Вугледарський коледж Донецького державного 
університету управління (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  24468328) замінити на Вугледарський фаховий 
коледж Донецького державного університету управління

(підстава: заява Донецького державного університету управління ЄДЕБО 
№ 6731 від 07.07.2021 (вх. МОН від 01.07.2021 № 5430/0/9-21).

1.3. Комунальному вищому навчальному закладу "Дніпропетровська 
академія музики ім. М. Глінки "Дніпропетровської обласної ради" 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02214515) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Музичний коледж" 
комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради" (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  40037371) 
замінити на Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий музичний коледж" 
комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради"

(підстава: заява Комунального вищого навчального закладу
"Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної 
ради" ЄДЕБО № 6739 від 09.07.2021 (вх. МОН від 09.07.2021 № 5476/0/9-21).

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 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, ліцензіатам:

2.1. Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02214863), а саме:

найменування Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв 
замінити на Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6736 від 08.07.2021 (вх. МОН 
від 09.07.2021 № 5460/0/9-21).

2.2. Державному навчальному закладу "Дніпровський транспортно- 
економічний коледж" (ідентифікаційний код юридичної особи -  25004849), а 
саме:



з

найменування Державний навчальний заклад "Дніпровський 
транспортно-економічний коледж" замінити на Дніпровський транспортно- 
економічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6742 від 10.07.2021 (вх. МОН 
від 12.07.2021 № 5489/0/9-21).

2.3. 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 № 6732 від 07.07.2021 (вх. МОН від 08.07.2021 № 5435/0/9-21).

2.4. Інституту державного управління та наукових досліджень з 
цивільного захисту (ідентифікаційний код юридичної особи -  43533709), а 
саме:

адресу місцезнаходження: 01011, місто Київ, вул. Рибальська, будинок 
18 замінити на адресу: 04074, місто Київ, вул. Вишгородська, будинок 21

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6740 від 08. 07. 2021
(вх. МОН від 12.07.2021 № 5491/0/9-21).



Додаток Р 
до наказу Міністерства 
науки України 
від -М ■ ^  ? 2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
Дніпровському транспортно-економічному фаховому коледжу 

у сфері фахової передвищої освіти

1. 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:

1.1. Державному навчальному закладу "Дніпровський транспортно- 
економічний коледж" (ідентифікаційний код юридичної особи -  25004849), а 
саме:

найменування Державний навчальний заклад "Дніпровський 
транспортно-економічний коледж" замінити на Дніпровський транспортно- 
економічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6741 від 10.07.2021 (вх. МОН 
від 12.07.2021 № 5490/0/9-21).



Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Житомирському агротехнічному коледжу 

у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

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

Вих. № заяви юридичної особи 162 
(ЄДЕБО № 6693 від 05.07.2021)

Дата 05.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 5418/0/9-21 Дата 07.07.2021

Найменування юридичної особи Житомирський агротехнічний 
коледж

Ідентифікаційний код юридичної особи 00727966

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

№
з/п

Шифр і
найменування 

галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб (за ліцензією)

денна/заочна/вечірня
Підготовка бакалаврів

1. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 50/0/0



Додаток £_
до наказу Міністерства освіти і науки
України від '/З. 2021 р. №

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності 
Хмельницькому національному університету 

у сфері вищої освіти

Найменування юридичної особи Хмельницький національний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071234

Підстава Лист від 09.07.2021 № 042/166 (вхідний № 
5488/0/9-21 від 12.07.2021)

Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за
освітніми програмами

Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності Рівень вищої освіти

Ліцензова
ний обсяг 

(на рік)

Ліцензова
ний обсяг 

(на рік) 
встановити

Фізична
терапія,

ерготерапія
227

Фізична
терапія,

ерготерапія

перший
(бакалаврський)

рівень
зо 20

Ерготерапія 227
Фізична
терапія,

ерготерапія

перший
(бакалаврський)

рівень
- 10



Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності 
Коломийському навчальному центру №41 

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 № 6 до Національного класифікатора ДК 003:2010
(Класифікатора професій), затвердженого наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 26 жовтня 2017 року № 1542 «Про затвердження 
Зміни № 6 до національного класифікатора України ДК 003:2010», внести зміни у 
ліцензію:

Коломийського навчального центру №41 (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  32941498), а саме найменування професії «7231 «Слюсар з ремонту 
автомобілів» замінити назвою професії «7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів».

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


