МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№

Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої
статті 13, частин восьмої і дев'ятої статті 15, пункту 1 частини другої статті 16
Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»,
з урахуванням рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 23.12.2016 (протоколів № 32/1, 32/2),
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науководослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої
освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком (додаток 1).
2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях згідно з переліком
(додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2._/_- 2 . 3 $ .
3. Звузити провадження освітньої діяльності у Товаристві з обмеженою
відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» у сфері
вищої освіти на підставі заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності,
що додаються (додаток 3).
4. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно з
переліком
(додаток 4) за відповідними
підставами, що
додаються
(додаток
4.
.м
5. Звузити провадження освітньої діяльності у Державному професійнотехнічному навчальному закладі «Роменське вище професійне училище» у
сфері професійно-технічної освіти на підставі заяви закладу освіти за видами
освітньої діяльності, що додаються (додаток 5).
6. Анулювати ліцензію на освітню діяльність Київському училищу
професійної підготовки працівників міліції ГУ МВС України в м. Києві
серії АЕ № 285093 від 18.09.2013 (ідентифікаційний код - 08738314) на
провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти на
підставі заяви ліцензіата від 08.12.2016 про анулювання власної ліцензії
(додаток 6).

7. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А.Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН інформації про
прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити навчальні заклади та науково-дослідні установи про
прийняте органом ліцензування рішення.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра

В. В. Ковтунець

