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Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частини другої та сьомої
статті 13, частин восьмої і дев'ятої етап і 15 Закону України "Про ліцензування
видів господарської діяльності", з урахуванням рішення Ліцензійної комісії
Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 (протокол № 9/1)
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити
провадження осві тньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійнотехнічної освіти згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності,
що додаються (додатки 1 . 1 - 1 Ж і).
2. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері
вищої та професійно-технічної освіти на підставі заяв навчальних закладів
згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 2.1 - 2Я ).
3. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти,
розширенні провадження освітньої діяльності у сфері вищої та професійнотехнічної освіти здобувачам (ліцензіатам) згідно з переліком (додаток 3) та
відповідними підставами (додатки 3.1 - 3 .22).
4. У зв'язку з технічною помилкою внести зміни у додаток до ліцензії
Харківської державної зооветеринарної академії серії АН № 636835 від
19.06.2015 р. щодо наявності права на провадження освітньої діяльності зі
спеціальності 7.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва".
5. У зв'язку з технічною помилкою внести зміни у додаток до ліцензії
Вищого професійного училища № 24 м. Корець серії АЕ № 527065 від
02.09.2014 р., вказавши код професії "Лицювальник-плиточник" - 7132.
6. Внести зміни до рішення Акредитаційної комісії від 17.11.2015
(протокол №119) , затвердженого наказом МОН від 30.11.2015 № 1931л, з
питань перерозподілу ліцензованого обсягу у Державному професійнотехнічному навчальному закладі "Чернігівське вище професійне училище
побутового обслуговування", встановивши такі види професійної підготовки і
ліцензовані обсяги:

Код за
Класифікатором
професій

Найменування
професії

Види професійної

ПІДГО ТО ВКИ

Ліцензований обсяг

зо
Первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації
90
Кравець
Первинна професійна
7433
7435
Закрійник
підготовка
30
Первин і іа професі й на
7436
Швачка
7433
підготовка
Кравець
90
7433
Кравець
Первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації
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 про прийняте органом ліцензування
рішення.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту
атестації кадрів
вищої
кваліфікації та ліцензування
Шевцова А. Г.
7435

Закрійник

Заступник Міністра - керівник апарату

