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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 11.10.2017
(протоколу № 72)
1ІАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у сфері витої освіти на першому
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях згідно з переліком
(додаток Г) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 1.1 - 1.9).
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 лінензіатами за місцем
здійснення діяльності).
4. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Луганському державном) університету внутрішніх справ імені К. О. Дідоренка
(ідентифікаційний код 08682.387) на підставі заяви навчального закладу за
видами освітньої діяльності, що дрдаються (додаток 3).
5. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері
професійно-технічної освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з
переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 4.1 -4.3).

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- 5.7)
7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти
Криворізькому
професійному
гірничо-технологічному
ліцею
(ідентифікаційний код - 02541645) згідно з переліком (додаток 6) за
відповідними підставами, що додаються (додаток 6.1-6.2).
8.
У зв’язку із змінами у Національному класифікаторі професій ДК
003:2010 і у найменуванні категорій, внести зміни до ліцензії на здійснення
освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти Городнянського
міжшкільного навчально-виробничого комбінату Городнянської районної
ради Чернігігівської області (ідентифікаційний код - 22814275) замінивши код
та
найменування
професії
8331.2
«Тракторист-машиніст»
сільськогосподарського виробництва (категорія «А») на 8331 «Тракторист
машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва
(категорія «А1») згідно листа вищезазначеного закладу від 28.09.2017 № 19.
9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

