
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
М  О $  20 А А  МКН,В

І Іро ліцензування 
ос віти ьої л і я л ьності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 28.09.2017 
(протоколу № 70)

НАКАЗУЮ:

1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому 
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях і за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» згідно з переліком (додаток 1) 
за видами освітньої діяльності,-що додаються (додатки 1.1- 1.16).

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти згідно 
з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 2.1 -  2.2).

3. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії 
(розширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки 
територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки 16 
(Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за 
доходами - 2201 1800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіагами за місцем 
здійснення діяльності).

4. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Національній академії статистики, обліку та аудиту (ідентифікаційний код 
04837462) для Рівненського економічного коледжу Національної академії 
статистики, обліку та аудиту (ідентифікаційний код 02357798) на підставі 
заяви навчального закладу за -видами освітньої діяльності, що додаються 
(додаток 3).

5. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійно- 
технічної освіти Кремінському професійному ліцею (ідентифікаційний код 
02541094) на підставі заяви навчального закладу за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додаток 4)



6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються (додатки 
5.1- 5.10).

7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти 
Державному професійно-технічному навчальному закладу «Дніпровський 
центр професійної освіти» (ідентифікаційний код -  03062993) за відповідними 
підставами, що додаються (додаток 6).

8. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайгі МОИ 
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець


