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

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
на рівні вищої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо- 
науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6694

дата 20.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1723/0/9.5-21

дата 29.09.2021

Найменування юридичної особи Державна установа «Інститут еволюційної 
екології Національної академії наук 
України»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33593908

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо- 
науковому/освітньо-творчому) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

5 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 2
до наказу М іністерства освіти і науки
України від «*/£* » 2021

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері післядипломної освіти

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій ( ліцензіатів)

1. Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

2. Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська 
обласна клінічна лікарня»

о Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської 
обласної ради



Додаток
до наказу М іністерства освіти і науки
України від/ £ / *  2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері післядипломної освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у сфері післядипломної освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 7217

дата 19.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1816/0/9.5-21

дата 20.10.2021

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Житомирський 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської 
обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02139713

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

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти з підвищення 
кваліфікації за спеціальністю 
011 Освітні, педагогічні науки

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

403 особи (на строк навчання)

Директор департаменту Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУ^./У 2021 р.

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері післядипломної освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 222 Медицина у сфері післядипломної освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6927

дата 08.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1781/0/9.5-21

дата 18.10.2021

Найменування юридичної особи Комунальне некомерційне підприємство 
Київської обласної ради «Київська обласна 
клінічна лікарня»

Ідентифікаційний код юридичної особи 01993701
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів з підвищення 
кваліфікації у сфері післядипломної освіти 
за спеціальністю 222 Медицина

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

40 осіб (на строк навчання)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток з

до наказу Міністерства освіти і науки
У країни в ід ^ Д ^ _  2021 р.

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
У сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядиплоїчної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 223 Медсестринство сфері післядипломної освіти

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6926

дата 21.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1716/0/9.5-21

дата 24.09.2021

Найменування юридичної особи Житомирський базовий фармацевтичний 
фаховий коледж Житомирської обласної 
ради

Ідентифікаційний код юридичної особи 02011261
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів з підвищення 
кваліфікації у сфері післядипломної освіти 
за спеціальністю 223 Медсестринство

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (на строк навчання)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У

до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ -  2021 р. ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 224 Технологія медичної діагностики та лікування у сфері 
післядипломної освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6895

дата 21.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1715/0/9.5-21

дата 24.09.2021

Найменування юридичної особи Житомирський базовий фармацевтичний 
фаховий коледж Житомирської обласної 
ради

Ідентифікаційний код юридичної особи 02011261
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів з підвищення 
кваліфікації у сфері післядипломної освіти 
за спеціальністю 224 Технологія медичної 
діагностики та лікування

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1 80 осіб (на строк навчання)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток З
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « < £ £  » 2021 № <+-

Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Державний навчальний заклад «Бахмутський центр професійно- 
технічної освіти»

2.
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 
професійне училище лісового господарства"



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУ^- 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 № 6765

дата 24.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1726/0/9.5-21

дата 30.09.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Бахмутський центр професійно-технічної 
освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542283
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5122 Кухар 
Другий (базовий) рівень

Ліцензований обсяг 60 осіб

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_____ __________________ (професійно-технічної) освіти___________________
Залочаткування професії:

Код 
згідно 3 

Класифі
катором 
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

60 Другий
(базовий)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
7140

дата 30.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1744/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Сновське вище 
професійне училище лісового 
господарства"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02548788

Вид розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за професією:
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

6141 Лісник Первинна
професійна
підготовка

зо- Другий
(базовий)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 3,5
до наказу М іністерства освіти і науки
України від / 0 - 2021 р. № - «-*-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
7141

дата 30.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1743/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Сновське вище 
професійне училище лісового 
господарства"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02548788

Вид розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за професією:
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

6141 Лісник Професійно-
технічне
навчання

зо Другий
(базовий)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 № ^

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

на рівні вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.

Київський національний торговельно-економічний університет для 
Відокремленого структурного підрозділу "Одеський торговельно- 
економічний фаховий коледж Київського національного торговельно- 
економічного університету"

2. Харківська державна академія культури

3. Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка



Додаток _£ /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ 7 /0' 20 ^  ^

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видиві господарської діяльності",
статті 24 Закону України "Про вищу освіту")

Вихідний № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО: 7157,7158

дата:
07.10.2021

Вхідний № заяви юридичної особи 
6677/0/9-21,6678/0/9-21

дата:
12.10.2021

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117

Відокремлений структурний підрозділ Відокремлений структурний підрозділ 
"Одеський торговельно-економічний 
фаховий коледж Київського національного 
торговельно-економічного університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

40397462

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
зменшення ліцензованого обсягу за освітніми програмами, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, на
рівні вищої освіти

№ з/п
Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг, осіб 

(за ліцензією)
Встановити ліцензо

ваний обсяг, осіб

1. Перший (бакалаврський) 
рівень 340 175

2. Початковий рівень (короткий 
цикл) 80 ЗО

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток УХ
до наказу Міністерства освіти і науки
України в\д</ £ • 20

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видиві господарської діяльності",
статті 24 Закону України "Про вищу освіту")

Вихідний № заяви юридичної особи 
7190

дата 15.10.2021

Вхідний № заяви юридичної особи 
6766/0/9-21

дата 18.10.2021

Найменування юридичної особи Харківська державна академія культури

Ідентифікаційний код юридичної особи 30036001

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
Зменшення ліцензованого обсягу на рівні вищої освіти

№ за 
п/п

Рівень вищої освіти Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
1 Третій (освітньо-науковий/ 

освітньо-творчий) рівень
39 16

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 2021 р. № ~

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи: 
01-08/522

дата
27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи: 
6643/0/9-21

дата
11.10.2021

Найменування юридичної особи Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125415
Вид звуження провадження освітньої 
діяльності, зазначений юридичною 
особою у заяві

Припинення провадження частини 
освітньої діяльності у певному місці 
провадження освітньої діяльності

Рішення Припинити провадження частини 
освітньої діяльності на рівні вищої 
освіти за місцем провадження освітньої 
діяльності за адресою:
25006 Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, вул. Дворцова, 5/5

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 5
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « * ? £  » 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

на рівні фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.

Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" 
для Відокремленого структурного підрозділу "Одеський торговельно- 
економічний фаховий коледж Київського національного торговельно- 
економічного університету"

2.

Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" 
для Відокремленого структурного підрозділу Приватного закладу вищої 
освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету"



Додаток £ 4
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні фахової передвищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
120

15.09.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи ЄДЕБО 
141

дата
11.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6676/0/9-21

12.10.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 
"Київський міжнародний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи 21595240
Відокремлений структурний підрозділ Відокремлений структурний 

підрозділ Приватного закладу вищої 
освіти «Київський міжнародний 
університет» - «Фаховий коледж 
Київського міжнародного 
університету»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

37498756

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої
освіти

Звуження провадження частини освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні фахової передвищої освіти за спеціальностями:

За ліцензією Встановити
№
з/
п

Галузь знань
Код і

найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією]
Галузь знань

Код і
найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1.

22 Охорона 
здоров’я

221
Стоматологія 225 22 Охорона 

здоров’я
221

Стоматологія 150

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу М іністерства освіти і науки
України в ід * ^ 2021 №

Про звуження провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видиві господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вихідний № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО: 239

дата 11.10.2021

Вхідний № заяви юридичної особи 
6679/0/9-21

дата 12.10.202

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 
"Київський міжнародний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи 21595240

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний 
підрозділ Приватного закладу вищої 
освіти "Київський міжнародний 
університет» - "Фаховий коледж 
Київського міжнародного 
університету"_____________________

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

37498756

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої
освіти

№
з/п

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити 
ліцензований осяг, 

осіб
1. 191 Архітектура та 

містобудування
200 100

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 6
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1 
м.Вінниці»

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Томаківський 
професійний аграрний ліцей"

о Селидівський професійний ліцей

4. Вище професійне училище № 1 7

5. Кропивницьке вище професійне училище

6. Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

7. ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №75



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

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
356

10.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6645/0/9-21

11.10.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Центр професійно-технічної освіти 
№ 1 м.Вінниці»

Ідентифікаційний код юридичної особи 25499785
Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної

(професійно-технічної) освіти
Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за

професіями:
За ліцензією Е»становити

N
3
/
п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Коді
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1

7313 Ювелір- 
монтувальник;

7313 Ювелір- 
закріпник

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне
навчання

60 7313 Ювелір- 
монтувальник;

7313 Ювелір- 
закріпник

Первинна
професійна
підготовка

60

2

5122 Кухар; 
7412 Кондитер

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне
навчання

90 5122 Кухар; 
7412 Кондитер

Первинна
професійна
підготовка

90

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
341

10.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6588/0/9-21

07.10.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Томаківський 
професійний аграрний ліцей"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541852
Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної

(професійно-технічної) освіти
Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за

професіями:
За ліцензією Встановити

№
з/
п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1.

8331 Тракторист-
машиніст
сільськогосподар
ського
виробництва
категорія А1;

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне
навчання

ЗО 8331
Тракторист-
машиніст
сільськогоспо
дарського
виробництва
категорія А1;

Професійно-
технічне
навчання

зо

2.

8331 Тракторист-
машиніст
сільськогосподар
ського
виробництва
категорія А2

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне
навчання

ЗО 8331
Тракторист-
машиніст
сільськогоспо
дарського
виробництва
категорія А2

Професійно-
технічне
навчання

зо

3.

8331 Тракторист-
машиніст
сільськогосподар
ського
виробництва
категорія В1

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне
навчання

ЗО 8331
Тракторист-
машиніст
сільськогоспо
дарського
виробництва
категорія В1

Професійно-
технічне
навчання

зо



4.

8331 Тракторист-
машиніст
сільськогосподар
ського
виробництва
категорія В2

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне
навчання

ЗО 8331
Тракторист-
машиніст
сільськогоспо
дарського
виробництва
категорія В2

Професійно-
технічне
навчання

ЗО

5.

Тракторист-
машиніст
сільськогосподар
ського
виробництва 
категорія Б1

первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання

ЗО Тракторист-
машиніст
сільськогоспо
дарського
виробництва
категорія И1

Професійно-
технічне
навчання

ЗО

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
02-241

29.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6644/0/9-21

11.10.2021

Найменування юридичної особи Селидівський професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 02542188

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за
професіями:

За ліцензією ЕСтановити
К
3
/
п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Коді
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1

5141 Перукар
(перукар-
модельєр);

5141
Манікюрник

Первинна 
професійна 
підготовка, 

Перепідготов 
ка робітників

ЗО 5141 Перукар 
(перукар- 
модельєр);

5141
Манікюрник

Первинна
професійна
підготовка

зо

2

5141 Перукар
(перукар-
модельєр);

Підвищення
кваліфікації
робітників,

Професійно-
технічне
навчання

60 5141 Перукар
(перукар-
модельєр);

Професійно-
технічне
навчання

зо

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні 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 2021 р. № ~

Вих. № заяви юридичної особи: 03/410 Дата 20.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи: 6642/0/9-21 Дата 11.10.2021
Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 17
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541444

Вид звуження провадження освітньої діяльності 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:
№
з/п

Код і
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг, 

осіб (за 
ліцензією)

Встановити
Коді

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

1
7241
Електромонтер 3 
ремонту та 
обслуговування 
електроустаткуван 
ня

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

60

7241
Електромонтер 3 
ремонту та 
обслуговування 
електроустаткуван
ня

Первинна
професійна
підготовка

60

2
7231 Слюсар з 
ремонту колісних 
транспортних 
засобів

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготовка

зо

7231 Слюсар з 
ремонту колісних 
транспортних 
засобів

Первинна
професійна
підготовка

зо

3
8211 Оператор 
верстатів з 
програмним 
керуванням

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготовка

зо

8211 Оператор 
верстатів з 
програмним 
керуванням

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 6 ? - ^

до наказу М іністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-538

Дата 14.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6369/0/9-21

Дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Кропивницьке вище професійне училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545028

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):

Відомості відповідно до існуючої ліцензії Встановити

Код 
проф 
есії 

за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Лі ценз 
ований 
обсяг

Код
профе

сії
за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліце
нзова
ний

обсяг
4121 

41 12

Офісний службовець 
(бухгалтерія)
Оператор
комп'ютерного набору

первинна
професійна
підготовка ЗО

4121 Офісний службовець 
(бухгалтерія)

первинна
професійна
підготовка ЗО

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРЙШТОФ



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

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-537

Дата 14.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6370/0/9-21

Дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Кропивницьке вище професійне училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545028

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за видами професійної 
підготовки):

Відомості відповідно до існуючої ліцензії Встановити

Код 
проф 
есії 

за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліценз
ований
обсяг

Код
профе

сії
за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліие
нзова
НИЙ

обсяг
7244

4223

Електромонтер 
станційного 
устаткування 
телефонного зв'язку 
Оператор поштового 
зв'язку

первинна
професійна
підготовка,
перепідгото
вка,
професійно-
технічне
навчання,
підвищення
кваліфікації

ЗО

7244

4223

Електромонтер 
станційного 
устаткування 
телефонного зв'язку 
Оператор поштового 
зв'язку

первинна
професійна
підготовка

ЗО

7243 Радіомеханік з 
обслуговування та 
ремонту
радіотелевізійної
апаратури

первинна
професійна
підготовка,
перепідгото
вка,
професійно-
технічне
навчання,
підвищення
кваліфікації

90

7243 Радіомеханік з 
обслуговування та 
ремонту
радіотелевізійної
апаратури

первинна
професійна
підготовка

90

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказуємішс'-керс^ва освітні і науки 
України в і д 2 0 2 ; 1  р. . № ; ^

. ; : і ‘ • і

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

(відповідно до статті 15 Закон)' України «Про ліцензування! видів господарської діяльнос.іі»)

Вих. № заяв юридичної особи 
01-04/473
Вх. № заяв юридичної особи 6509/0/9-2 
І Іайменування юридичної особи

І Дата 17.09.2021
, І

! Дата 30.09.2021 
К р и вор і з ь к и й ті рофес І И11И Й її р 11J1 чо- 
технологїчний ліцей 
02541645Ідентифікаційний код юридичної особи

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
__________(професійно-технічної) освіти________________ ї _

№ І
/ із/гі 1

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:
і . {

Встановити
1 "• ' і :

Т ‘ '  ' "  !
Код і

найменування
професії

Види
професійної
підготовки

Ліцей 
зован 

ИЙ і 
обсяг,1 
осіб , 
(за

лі ценз| 
і по )............

1 Іервинна
професійна

5122 Кухар підготовка,
7412 Кондитер професійно- зо

технічне 1
навчання. 1

перепідготовка L _ _ l

Код і
найменування

професії

Види
і професійної:

П ІД ГО ТО ВК И 1

ЛіцензІ
ований|
обсяг,

осіб

1 Іервинна ' 
5122 Кухар ! професій 11

а ' н7412 Кондитер 30

підготовка

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу М іністерства освіти .і науки
У країни в ід ^ ^  20 2;1 р. № у "ч—

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
освіти

(відповідно до етап і 15 Закону України «Про лі пемзування видів і осподарської діяльності»)

ІЗих. № заяв юридичної особи 
507/01-09
Вх. № заяв юридичної особи 6634/0/9-2 
І Іайменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Дата 08.09.202 1
! - ’ Г У

Дата 1 1.10.2021
ОРДТІІЛІ «ЗНАК П.ОІ1ІА1ІИ» ВИЩІ'. 
ПРОФВСЇЙНВ УЧИЛИЩІ/ №75 
02541823

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної
_____(професійно-технічної) ОС В ІТ И  І __________ ;__

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:
- - ; - - - ,ї

| Г *.; Л •
Встановити

.Код і *і • 'Види і найменування і ... ..;
7  ... професійної і професії . . г 1 підготовки

- т

Ліцєнз

№>
з/п

Код і
найменування

професії

В иди
професійної
підготовки

ований
обсяг,! ._ і ОС 10

(за
лі цензі

сю)

4112 Оператор 1 Ісрвинна
—  -

комп'ютерного професійна
: набору підготовка,

ЗОпрофесійно-
технічне

! навчання
! 2.!
1І

5122 Кухар 1 Ісрвинна 
професійна

1
1
1

підготовка,
професійно- 60

технічне
навчання

_____  - -  -

3.
_ _ ...........

8322 Водій 1 Ісрвинна
автотранспортних професійна

і
І засобів категорія підготовка, 60
1 С професійно-
і
1 технічне
і навчання

4- 8331 Тракторист- І Ісрвинна 90

.ні цен
зова! і;

и й і 
обсягу 
осіб !

41 12 Оператор і Професійно | 
комп’ютерного і ."-технічне 
набору

30
навчання

8.322 Водій 
автотранспорт 
их засобів 
категорія С

8 - )  -ч .3»

І Ісрвинна 
професійна 
підготовка

60

Професійно і 
: -технічне*. • .: і
навчання і

60

Первинна 90



-)
машиніст професійна р н Тракторист- професійна і

1 сільськоіосподар підготовка, май пі піст підготовка
ського професійно- сільськогослод :і : : : ■; ; і
виробництва технічне ареького *'г * • і

.

категорія А 1, А2, навчання ви робітн і ITBâ: і
В1 категорія А 1.

А2. В 1 7 і. :[
7233 Слюсар з .і і
ремонту 7233 Слюсар з • • - .І і
сільськоіосподар ремонту ї  ■ . . | .
ських машин та сільсько господ і/ . <• І
устаткування арських машин } І» « і .

та ■ !
8322 Водій устаткування :• : |
автотранспортних і і : :
засобів категорія 8322 Водій .

г автотранспорти
их засобів . .• % І

катег орія С і ■..

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації



Додаток 7
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « 2 0 2 1  №

Перелік здобувачів ліцензій (іцензіатів, 
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Кам'янське вище професійне училище

2. Свалявський професійний будівельний ліцей

д. Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській 
області

4. Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту»

5. Державна установа «Криворізька академія патрульної поліції»

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Професійна освіта"

7. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський 
центр професійно-технічної освіти»



Додаток _____
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Лб. 2021 р. № <Л/3 -

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» (далі - Закон))______________
В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5675 дата 06.10.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1765/0/9.5-21 дата 12.10.2021
Найменування юридичної особи

Кам'янське вище професійне училище

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541496
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка на другому 
(базовому) рівні за професією 8211 
Верстатник широкого профілю

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

_____ освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлені невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу 
до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов);
- невідповідність площ у документах, що підтверджують право власності на майно та у 
матеріалах електронної ліцензійної справи за адресою: проспект Гімназичний, 10 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);
- невідповідність навчального плану до Державного стандарту СП(ПТ)0 8211.С.25.62
- 2017 з професії 8211 Верстатник широкого профілю, відсутня підготовка з навчальних 
предметів «Основи енерго-, матеріалозбереження, раціональної роботи», «Основи 
технології верстатних робіт», «Основи технології шліфувальних робіт», «Основи 
роботи на верстатах з ЧПК» (порушення вимог пункту 57 Ліцензійних умов);
- у переліку освітніх компонентів (навчальних предметів) в електронній ліцензійній 
справі зазначені предмети, які відсутні у затвердженому робочому навчальному плані -  
«Основи професійної мобільності», «Основи малого бізнесу та підприємництва», 
«Основи енергоефективності» (порушення вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних 
умов);
- навчальний предмет «Охорона праці» викладатиме Мироненко Ірина Анатоліївна, яка 
має вищу освіту зі спеціальності «Обробка металів тиском» (кваліфікація - інженера- 
металурга) і не є фахівцем із зазначених предметів (порушення вимог пункту 55 
Ліцензійних умов);
- навчальні предмети «Основи галузевої економіки і підприємництва» та «Основи
малого бізнесу та підприємництва» викладатиме Хоменко Валерія Олександрівна, яка 
має вищу освіту зі спеціальності «Облік і аудит» (кваліфікація - спеціаліст з обліку і 
аудиту) і не є фахівцем із зазначених предметів (порушення вимог пункту 55 
Ліцензійних умов);___________________________________________________________



- відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти у матеріалах 
електронної ліцензійної справи не відповідають змісту додатку 37 (порушення вимог
підпункту 6 пункту 57 Ліцензійних умов)._______________________________________
___________Пропозиції щодо усунення недоліків:______________________________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та Ліцензійних 
умов.______________________________________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» (далі - Закон))__________________
В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7159
Вх. № заяви юридичної особи 
1762/0/9.5-21

дата 04.10.2021

дата 12.10.2021
Найменування юридичної особи

Свалявський професійний будівельний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 02543727
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка на другому 
(базовому) рівні за професією 
7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою 30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

_____ освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлені невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу 
до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов);
- невідповідність площ у документах, що підтверджують право власності на майно та у 
матеріалах електронної ліцензійної справи за адресами: вул. Шевченка, буд. 22 «а» 
(навчальний корпус), вул. Шевченка, буд. 51 «а» (гуртожиток, корпус №5-6), вул. 
Шевченка, буд. 15 «а» (громадсько-побутовий корпус), вул. Добровольців, буд. 23 
(гуртожиток), вул. Шевченка, буд. 53, вул. Карпатська, буд. З (порушення вимог 
підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);
- відсутній розділ «план освітнього процесу» у робочому навчальному плані, 
розроблений на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти (порушення 
вимог підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов);
- відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти у матеріалах 
електронної ліцензійної справи не відповідають змісту додатку 37 (порушення вимог 
підпункту 6 пункту 57 Ліцензійних умов);
- частково відсутні посилання на інформацію про наявність у відкритому доступі на
власному вебсайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про 
освіту» (порушення вимог підпункту 11 пункту 59 Ліцензійних умов)._______________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та Ліцензійних 
умов. ___________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток & - 3
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2£>. 2021 р. № ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної') освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6460_____________

дата 02.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1745/0/9.5-21

дата 06.10.2021

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 на рівні 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 24 березня 2021 р. № 365) (далі - Ліцензійні 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує 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 (порушення пункту 25 та  підпункту 10 пункту 59 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.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної') освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6462_________

дата 02.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1746/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Багатопрофідьний регіональний центр 
професійної освіти у Черкаській області

Ідентифікаційний код юридичної 14209459
особи
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5129 Майстер ресторанного обслуговування

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України І 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) (далі - Ліцензійні 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує 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 (порушення пункту 25 та  підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних у.мов).

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.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7046

дата 02.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1747/0/9.5-21

дата 06.10.2021

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

8322 Водій автотранспортних засобів

Ліцензований обсяг за заявою прооесійно-технічне навчання -  90 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні 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 24 березня 2021 р. № 365) (далі - Ліцензійні 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує 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 (порушення пункту 25 та  підпункту 10 пункту 59 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.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У- £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /0 ' 2021 р. № МЗ

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» (далі - Закон))______________
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7160 дата 06.10.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1766/0/9.5-21 дата 12.10.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту»______________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547122
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка на другому 
(базовому) рівні за професією 
8311 Машиніст тепловоза

Ліцензований обсяг за заявою 30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

_____ освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлені невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу 
до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов);
- невідповідність площ у документах, що підтверджують право власності на майно та у 
матеріалах електронної ліцензійної справи за адресами: вул. Старомильська, 25, 
вул. Ясна, 6 (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);
- у переліку освітніх компонентів (навчальних предметів) в електронній ліцензійній 
справі зазначений предмет, який відсутній у затвердженому робочому навчальному 
плані -  «Фізична культура», «Основи ринкової економіки», «Технічне креслення» 
(порушення вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);
- навчальні предмети «Охорона паці», «Охорона праці в галузі» викладатиме Бойко 
Лідія Григорівна, яка має вищу освіту зі спеціальності «Водопостачання та каналізація» 
(кваліфікація - інженер-будівельник) і не є фахівцем із зазначених предметів
(порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов)._________________________________

___________Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та Ліцензійних 
умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» (далі - Закон))______________
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7162 дата 11.10.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1767/0/9.5-21 дата 12.10.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту»______________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547122
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка на другому 
(базовому) рівні за професією 
8311 Машиніст дизель-поїзда

Ліцензований обсяг за заявою ЗО осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

_____ освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлені невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу 
до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов);
- невідповідність площ у документах, що підтверджують право власності на майно та у 
матеріалах електронної ліцензійної справи за адресами: вул. Старомильська, 25, 
вул. Ясна, 6 (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);
- у переліку освітніх компонентів (навчальних предметів) в електронній ліцензійній 
справі зазначений предмет, який відсутній у затвердженому робочому навчальному 
плані -  «Фізична культура» (порушення вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних 
умов);
- навчальні предмети «Охорона паці», «Охорона праці в галузі» викладатиме Бойко 
Лідія Григорівна, яка має вищу освіту зі спеціальності «Водопостачання та каналізація» 
(кваліфікація - інженер-будівельник) і не є фахівцем із зазначених предметів
(порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов)._________________________________

___________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та Ліцензійних 
умов. __________________________________________________________

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6093______________

дата 16.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1703/0/9.5-21

дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Державна установа «Криворізька 
академія патрульної поліції»_______

Ідентифікаційний код юридичної особи 42764808
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5162 Поліцейський 
(за спеціалізаціями)

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
450 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:

-  положення про Державну установу «Криворізька академія патрульної 
поліції» не затверджено відповідно до вимог статті 21 Закону України 
«Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

-  площа приміщень, яка зазначена в паспорті приміщення в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти, не відповідає даним в документі, 
який підтверджує право користування приміщенням (порушення вимог 
підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

-  інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 
надана не в повному обсязі (порушення вимог підпункту 11 пункту 59 
Ліцензійних умов);

-  недостатньо інформаційного забезпечення з розрахунку 1 підручник 
на 3 особи з навчальних предметів: Основи кримінальної процесуальної 
діяльності поліції, Охорона праці, Основні положення правил дорожнього 
руху, Документоведення в службовій діяльності, Організаційно-правові 
основи діяльності Національної поліції, Професійна етика. Ефективна 
комунікація, Інформаційні технології в поліцейській діяльності. Безпека 
роботи з інформацією, Основи криміналістики, Фізична підготовка (тактика 
самозахисту), Вогнева підготовка, Тактична підготовка, Дії поліцейського на



місці події, Домедична допомога, Безпека дорожнього руху, Організаційно- 
правові основи діяльності патрульної поліції, Службова документація та 
особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у 
роботі патрульного поліцейського, Оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди, Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення 
правил дорожнього руху, Удосконалення навичок керування автомобілем 
(порушення пункту 58 Ліцензійних умов);

-  таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 
та виробничого навчання за професією» за найменуванням показників не 
відповідає вимогам таблиці 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

-  відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчального предмету 
«Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції» (порушення 
підпункту 2 пункту 57 Ліцензійних умов);

-  відсутній кабінет або лабораторія для забезпечення навчальних 
предметів варіативної частини та професійно-практичної підготовки 
(порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);

-  недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників згідно із переліком основних засобів навчання, який передбачений 
Стандартом професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 
5162.0.84.24-2018 (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);

-  відсутність відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації у 
викладачів для викладання наступних навчальних предметів навчального 
плану (порушення пункту 55 Ліцензійних умов):

«Вогнева підготовка» (викладач Чабанюк Олександр Олександрович, 
вища освіта зі спеціальності «Організація виробництва»);

«Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Ознаки 
наркотичного сп'яніння», «Основи криміналістики», «Запобігання та протидія 
домашньому насильству», «Документоведення в службовій діяльності» 
(викладач Андрієнко Станіслав Вікторович, вища освіта зі спеціальності 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. 
Кваліфікація викладача української мови і літератури, вчителя мови 
(англійської) і зарубіжної літератури);

«Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність», «Інформаційні 
технології в поліцейській діяльності. Безпека роботи з інформацією», «Робота 
з базами даних, використання радіозв'язку та відеофіксації у роботі 
патрульного поліцейського» (викладач Волков Євген Валентинович, вища 
освіта зі спеціальностей «Металургія». Кваліфікація: бакалавр, технолог- 
металург; «Обробка металів тиском». Кваліфікація: інженер-металург»; 
«Якість, стандартизація та сертифікація». Кваліфікація: магістр з якості, 
стандартизації та сертифікації);

«Вогнева підготовка» (викладач Ляшок Олег Ігорович, вища освіта зі 
спеціальності «Автомобільний транспорт»);

«Дії поліцейського на місці події», «Превентивна (профілактична) 
поліцейська діяльність» (викладач Перетятко Дмитро Олегович, вища освіта 
зі спеціальностей «Електротехніка та електротехнології». Кваліфікація: 
бакалавр з електротехніки та електротехнологій; «Енергетичний



менеджмент», Кваліфікація: спеціаліст з енергетичного менеджменту);
«Тактична підготовка», «Дії поліцейського на місці події», «Алгоритм 

дій патрульних поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності 
(сценарії)» (викладач Гаркавий Владислав Вікторович, вища освіта зі 
спеціальностей «Фізичне виховання». Кваліфікація: Вчитель фізичної
культури; спеціальність: «Середня освіта». Кваліфікація: Магістр освіти. 
Вчитель фізичної культури, організатор спортивно-масової роботи, керівник 
гуртка за напрямом підготовки);

«Вогнева підготовка» (викладач Логвиненко Антон Костянтинович, 
вища освіта зі спеціальностей: «Енергетика», «Публічне управління та 
адміністрування»).

___________________ 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.___________________________

Директор департаменту Світлана КРИШТОФ



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

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

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від . 2021 р. № < £ /£ -

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5257

дата 04.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1777/0/9.5-21

дата 12.10.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Професійна освіта"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43396283

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

7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  10 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
В стано вл е н н я нев і дпо бідності Ліцензійним умовам провадження освітньої

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України І
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою І
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) (далі - Ліцензійні
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній договір оренди № ОД/20-007 від 17Л2.2019 р. за адресою:
м. Одеса проспект Шевченка, буд. 2, (у матеріалах електронної ліцензійної і

справи наявний договір суборенди № 36/20 нерухомого майна державного !
публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» від і

01.06.2020 року), що суперечить вимогам статті 774 Цивільного кодексу України
(порушення підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов).
------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 1

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.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної') освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 2413_________

дата 04.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1776/0/9.5-21

дата 12.10.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Професійна освіта"____________________

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43396283

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні 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 24 березня 2021 р. № 365) (далі - Ліцензійні 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній договір оренди № ОД/20-007 від 17.12.2019 р. за адресою:1 
м. Одеса проспект Шевченка, буд. 2, (у матеріалах електронної ліцензійної і 
справи наявний договір суборенди № 36/20 нерухомого майна державного 1 
публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» від ! 
01.06.2020 року), що суперечить вимогам статті 774 Цивільного кодексу України 
(порушення підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов). і

Пропозиції щодо усунення недоліків:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- і

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.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

Д одаток_ £• ^  \ V
до наказу М іністерства освіти і-науки
України від ^ 2 021 р. №  ^

В их. № заяв юридичної особи 
№ ЄДЕБО 7136 _______
Вх. № заяв юридичної особи 
1731/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

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

дата 29.09.202

дата 30.09.202

Держави ий п рофес їй но-тех нічний
навчальний заклад «Дніпровський центр 
п рофес і й но-техн і ч мої ос віти »
02541409”

Підвищення , кваліфікації за професією 
7233 Слюсар-ремонтнцк (ліцензований 
обсяг -• 30 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти^

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України візі ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме: у :

- дисципліну «Електротехніка» планується закріпити за викладачем Зуєнко С. 
В. (отримана вища освіта за спеціальністю: Технологія та устаткування 
зварювання, кваліфікація інженер із зварювання, інженер дослідник; за 
спеціальністю: Зварювальне виробництво, кваліфікація б технік-технолог
(Документ № 7)), який не має відповідної фахової освіти для викладання 
вищезазначеної дисципліни (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов, табл.
2 додатку 36 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.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації

>г

Світлана ІКРИи ГГОФ



Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
на рівні вищої освіти

Додаток 8
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « <**£* » / 0  2021 №

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 
М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

2. Національна металургійна академія України для Фахового коледжу 
Національної металургійної академії України

о Національна металургійна академія України для Новомосковського фахового 
коледжу Національної металургійної академії України

4.
Полтавський державний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу "Березоворудський фаховий коледж Полтавського 
державного аграрного університету"

5.
Пол тавський державний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу " Фаховий коледж управління, економіки і права 
Полтавського державного аграрного університету"

6.
Полтавський державний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу " Лохвицький механіко-технологічний фаховий 
коледж Полтавського державного аграрного університету"

7.
Полтавський державний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу " Лубенський фінансово-економічний фаховий 
коледж Полтавського державного аграрного університету"

8. Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій



Додаток / /
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від <??£. . 20 р. № •*-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні 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
7167 13.10.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
6748/0/9-21 18.10.2021
Найменування юридичної особи Державна установа "Національний

інститут серцево-судинної хірургії
імені М.М.Амосова Національної
академії медичних наук України"

Ідентифікаційний код юридичної особи 05493562

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 Медицина, 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)
Серцево-судинна

хірургія
(Освітньо-наукова)

222 Медицина третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень
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Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від /г̂ -2021 р. № З  ' с̂.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні 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 на рівні вищої 
освіти, ліцензіатам:

1.1. Національній металургійній академії України (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02070766) для відокремлених структурних підрозділів, а 
саме:

найменування Коледж Національної металургійної академії України 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  39213817) замінити на Фаховий коледж Національної металургійної 
академії України

(підстава: заява Національної металургійної академії України ЄДЕБО 
№7215 від 19.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 № 6810/0/9-21);

найменування Новомосковський коледж Національної металургійної 
академії України (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  00193430) замінити на Новомосковський 
фаховий коледж Національної металургійної академії України

(підстава: заява Національної металургійної академії України ЄДЕБО 
№7216 від 19.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 №6811/0/9-21).

1.2. Полтавському державному аграрному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00493014) для відокремлених 
структурних підрозділів, а саме:

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Березоворудський 
фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" (ідентифікаційний 
код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  34874504) 
замінити на Відокремлений структурний підрозділ "Березоворудський фаховий 
коледж Полтавського державного аграрного університету"

(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету 
ЄДЕБО №7212 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 №6809/0/9-21);

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж 
управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії" 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  33457962) замінити на Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий 
коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного 
університету"
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(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету 
ЄДЕБО № 7210 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 № 6807/0/9-21);

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Лохвицький 
механіко-технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної 
академії" (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  00389179) замінити на Відокремлений структурний 
підрозділ "Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського 
державного аграрного університету"

(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету 
ЄДЕБО №7170 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 № 6775/0/9-21);

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Лубенський 
фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної 
академії" (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  00728641) замінити на Відокремлений структурний 
підрозділ "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського 
державного аграрного університету"

(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету 
ЄДЕБО № 7169 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 № 6774/0/9-21).

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 на рівні вищої 
освіти, ліцензіатам:

2.1. Самбірському фаховому коледжу економіки та інформаційних 
технологій (ідентифікаційний код юридичної особи -  02357752), а саме:

найменування Самбірський технікум економіки та інформатики замінити 
на Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7166 від 12.10.2021 (вх. МОН 
від 19.10.2021 №6772/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від^/^- 2021 р. № ^ /-3  -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
на рівні фахової передвищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини п’ятої етапі 18 
Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні фахової 
передвищої освіти Полтавському державному аграрному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00493014) для відокремлених 
структурних підрозділів, а саме:

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Березоворудський 
фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" (ідентифікаційний 
код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  34874504) 
замінити на Відокремлений структурний підрозділ "Березоворудський фаховий 
коледж Полтавського державного аграрного університету"

(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету ЄДЕБО 
№7211 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 № 6806/0/9-21);

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж 
управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії" 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  33457962) замінити на Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий 
коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного 
університету"

(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету ЄДЕБО 
№ 7209 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 № 6808/0/9-21);

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Лохвицький 
механіко-технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної 
академії" (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  00389179) замінити на Відокремлений структурний 
підрозділ "Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського 
державного аграрного університету"

(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету ЄДЕБО 
№7171 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 №6776/0/9-21);

найменування Відокремлений структурний підрозділ "Лубенський 
фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної 
академії" (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  00728641) замінити на Відокремлений структурний 
підрозділ "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського 
державного аграрного університету"
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(підстава: заява Полтавського державного аграрного університету ЄДЕБО 
№ 7168 від 18.10.2021 (вх. МОН від 19.10.2021 № 6773/0/9-21).

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 на рівні фахової 
передвищої освіти, ліцензіатам:

2.1. Полтавському державному аграрному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00493014), а саме:

найменування Полтавська державна аграрна академія замінити на 
Полтавський державний аграрний універси їет

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7225 від 20.10.2021 (вх. МОН 
від 21.10.2021 №6842/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 10
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « £  » /■? 2021 №

ГІерелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної)освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Томаківський 
професійний аграрний ліцей"

2. Вище професійне училище № 1 7

п Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище зв’язку»



Додаток ?
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від / о . 2021 р. № * ' 3 -

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи: Дата:
339 09.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6592/0/9-21 07.10.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний

навчальний заклад "Томаківський
професійний аграрний ліцей"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541852

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

4112
Оператор

комп'ютерного
набору

Первинна професійна 
підготовка, Підвищення 
кваліфікації робітників, 
Професійно-технічне 

навчання

60

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ЛО.Л'
до наказу Міністерства освіти і науки
України від уо- 2021 р. № ~

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи: 03/411 Дата 20.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи: 6638/0/9-21 Дата 11.10.2021
Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 17
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541444

Анулювання ліцензій за професіями:
№
з/п

Код і найменування професії Вид професійної підготовки Ліцензований
обсяг

1 5123 Офіціант 
5123 Бармен

Первинна професійна 
підготовка

ЗО

2 7212 Електрогазозварник 
7212 Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних машинах 
7212 Контролер зварювальних 
робіт

Первинна професійна 
підготовка

зо

3 7222 Слюсар-інструментальник 
7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

Первинна професійна 
підготовка зо

4 8333 Машиніст крана (кранівник) 
7215 Стропальник

Первинна професійна 
підготовка

зо
5 4112 Оператор комп'ютерного 

набору
4121 Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

Первинна професійна 
підготовка, професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення 

кваліфікації

90

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /0- 2021 р. № **-

Вих. № заяви юридичної особи: 265/2-18 Дата 30.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи: 6636/0/9-21 Дата 11.10.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище зв’язку»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541361

Анулювання ліцензій за професіями:
№
з/п

Код і найменування професії Вид професійної підготовки Ліцензований
обсяг

1 4112 Оператор комп'ютерного 
набору
4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, 
установи)

Первинна професійна 
підготовка ЗО

2 4112 Оператор комп'ютерного 
набору

Перепідготовка робітників; 
професійно-технічне 
навчання; підвищення 
кваліфікації робітників

зо

3 4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, 
установи)

Перепідготовка робітників; 
професійно-технічне 
навчання; підвищення 
кваліфікації робітників

15

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


