
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
03 О 3 20 м К и , в

 № З*-*,. 

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 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 02.03.2017 
(протоколів № 42/1, № 42/2), 

НАКАЗУЮ: 

1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково-
дослідних 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 і за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «спеціаліст» 
згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 2. У - 2.Й0. 

3. Видати ліцензію на освітню діяльність у сфері професійно-технічної 
освіти Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додаток 3). 

4. 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 - 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності). 

5. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти в 
Національному університету водного господарства та природокористування 
на підставі заяви закладу освіти за видом освітньої діяльності, що додається 
(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 
(додаток 5._/- 5.42). 

_ Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійно-
технічної освіти в Державному навчальному закладі «Маріупольський центр 
професійно-технічної освіти» на підставі заяви закладу освіти за видами 
освітньої діяльності, що додаються (додаток 6). 

8. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти 
(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної 
освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами, що 
додаються (додатки 7. <1 - 7. сЬ). 

9. Виправити технічну помилку в ліцензії серії АЕ № 636482 
від 17.06.2015 р. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
(ідентифікаційний код - 02138872) для Хмельницького педагогічного коледжу 
на провадження освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів, 
прибравши ідентифікаційний код - 34971704. 

10. У зв'язку із змінами> внесеними до Національного класифікатора 
України ДК 003:2010^ в ліцензії серії АЕ № 527055 від 01.09.2014 р. 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Софіївський 
професійний ліцей» (ідентифікаційний код - 21902126) замінити назву 
професії «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» на «Офісний 
службовець (бухгалтерія)». 

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

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець 


