
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Про ліцензування
освітньої діяльності

відповідно до пункту ) частини другої статті 6 час і ті н другої га сьомої 
статті 13, статті 14, частин восьмої та дев'ятої статті 15 Закону України <<! Іро 
ліценз'.'вання вид:в
XIV Прикінцевих та перехідних положень Закону України V іро фжм 
передвищу освіти», наказу Міністерства фінансів України від 14.0! 201 і .V 
«Про бюджетну класифікацію», з урахуванням рішень Пшсимшої м.м 
Міністерства освіти і науки України від І 3.1 1.2019 (протоко» ,\г І М і

НАКАЗУЮ:
1. Розширити провадження освітньої діяльності лшензіатам у сфері витої 

освіти на початковому рівні (короткому циклі), першому (бака, кіпрському ) 
другому (магіс'герськоми). третьому (ОСВІ ІІІЬО-ШШ КОГЮМХ і ршюік ЖШКОІ ОЖИІІІ 

згідно з переліком (додаток і) за видами освітньої діяльності, шо додаються 
(додатки 1.1 - 1.22).

2. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльно« її : розшили ги 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (л ніеігшптім) \ сфер' 
п іслядиплом ної освіти для осіб З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗГІДНО З переліком ГіО.ТМоК Зі 
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1-2.0).

3. Розширити провадження освітньої діяльності 1<ом\палШЮ\|\ ВІІШОМГ 

навчальному закладу «Олександрійський педагогічний коледж імені В (') 
Сухомлинського» у сфері (ракової передвищої освіти ж вилами ом» ми,о: 
діяльності, шо додаються (додаток 3).

Розширити провадження освітим
професійної (професійно-технічної) осві'ги згідно з переліком (додаток 4і ж 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 - 4.20).

сфері фахової нередвиіі.юї освіти згідно з переліком (додаток ?) ж ви.жми 
освітньої діяльності, що долаються (додатки 5.1 ■ 5.63).

6. Здобувачам ліцензій (ліцснзіатам). щодо яких пришія.іо ржюшм щш 
видачу ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності, оформлення 
ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальністю), дішсшон
оплату на рахунки територіального органи Державного 
відомчої ознаки . 16 (Міністерство оевгіи і науки Україп
класифікації за доходами - 22011500 (плаїл за ліиспзі 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).



1. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензійтам у сфері вищої 
освіти на підставі аяв ідно з переліком (лопаток 6) за вилами освітньої 
діяльності, що додаю . жя додатки 6. і -6.1 2).

8. Звузити провадження освітньої діяльності . і і і ісі ізіатам \ сфері
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з переліком 
(додаток 7) за видами запит лий діяльності, що додаються (додатки 7.1 76).

9. Відмовити розширенні провадження освітньої дія.іьіюсі
лщензіадам у сфері вищої освіти згідно з Переліком (додаїок 5 ) за відповідними 
підставами, що додаються (додатки 8.1 . 8.14).

10. Відмовити у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здоб\жпнл'.і -ліцензій 
(ліцензіатам)- у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 9) за відповідними ніде іавами. пю додаюіься 
(додатки 9.1 -9.4).

II. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої'* освіти Харківського державного 
(ідентифікаційний код юридичної особи 
структурного підрозділу - їіозівської

а втом оо ід ж іо-дорожі і чого коледже 
03450749) та ного відокремленого 

філії Харківського державного
автомобільно-дорожнього коледжу (ідентифікаційний код відокремленої о 
структурного підрозділу - 256 і 61 10), а саме, найменування спсціа..іьііос гі’275 
Транспортні технології (організація та регулювання дорожнього руху) зимними 
на 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті ).

і 2. Департаменту ліцензування (І І Ісвцов А. і ’.) забс нісші і и ро мишения на 
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (/країни інформації про 
прийняте органом ліцензування рішення.

І т. Контроль за виконанням нього наказе залишаю іа сооою.

Заступник Міністра



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і лшуки 
України від « / > » ■-__ 2019 № Убя - с

Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобуваній ліцензій (ліцензіатів)

1. .Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ізмаїльське вище 
професійне училище»

2. : Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний 
: ліцей Чернігівської області»

О3. Вище професійне училище № 22 м. Сарни

4.. Державний навчальний заклад «Ізюмський регіональний центр 
професійної ОСВІТИ» І

5. Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ■ 
швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»

6. Луцький національний технічний університет для Технічного коледжу ; 
Луцького національного технічного університету

7. Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне 
училище»

8.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський 
професійний ліцей зв’язку та поліграфії»

■ 9.
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти 
«Харківське вище професійне училище швейного виробництва та 
побуту»

10 Рівненський професійний ліцей 1



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки „
У країн и від _ / Р //__201 8 р. № у"у

Про розширення провадження освітньої діяльності ліпензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________ _________ (професійно-технічної) ОСВІТИ__  | 
Започаткування освітньої діяльності за професією 5312 Оформлював вітрин, | 
приміщень та будівель

Вих. № заяви юридичної особи
1092-02-35
Вх. № заяви юридичної особи 
3200/0/10.1 - 19

ІГдата 16.10.2019

і дата 06.1 1.2019

Найменування юридичної особгу 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Н ай м е н у в а н н я в і д о к р е м л е н о го 
струккурного підрозділу 
Ідей і ифі каці й н и й код 
в і д о к р е м л е н о г о с т р у к т у р н ОІ 'О 
п ідрозділу
Вид підготовки, код та 
найменування професії, . 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Луцький національний технічний університет 
05477296

Технічний коледж Луцького національного 
технічного університету _ _ __
26415046.

первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, перепідготовка за 
професією 53 І 2 Оформлював вітрин, 
приміщень та будівель.

Започаткування освітньої ияльноси за професією:
- .

код згідно з Найменування Вид професійної Ліцензований Рівень
Класифікатором професії підготовки обсяг(осіб) професійної

професій ДК ■ (професійно-
1163:2010 технічної)

освіти
Оформлювач первинна зо други й

5312
вітрин. професійна (базовий)
приміщень та підготовка
будівель
Оформлювач професійно- 15 другий

5312
вітрин, технічне (базовий)
приміщень та навчання
буді вол ь
Оформлювач перепідготовка 15 другий

53 Р
вії рип. (базовий)
приміщень та
будівель



Додаток -у Х5
до наказу Міністерства освіти і науки - ,
України від /У _Х' 2018 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцепзіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) осві ти

(відповідно до стаз іі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження осві тньої діяльності у сфері професійної 
____  (професійно-технічної) освіти

Започаткування освітньої дальності за професією 7433 Кравець

Вих. № заяви юридичної особи 
109.3-02-35_________________
Вх. № заяви юридичної особи 
3201 0Л 0.1 - 19
Найменування юріїдичн ої ос об и
І. де н т и ф і к а ц і й н ий код юри д и ч н ої 
особи
Найменування відокремленого 
структурного п і дрозд і л у 
Ідей гифікаційний ко т 
відокремленого с груктурного 
підрозділу
Вид підготовки, код та 
найменування п р о ф е с і і'. 
зазначені юри зичною особою у 
заяві

дата 16.10.2019

дата 06.1 1.2019

Луцький національний технічний унгверситет 
05477296..........

Технічний коледж Луцького національного 
техн і чно го у н і вере итету
26415046

первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, перепідготовка,
пі'івиіцсіііія ’ кваліфікації за професією 
7433 Кравець

Започаткування освітньої діяльності за професією:

• Код ЗГІДНО 3 11а ймен у ванн я Віті професійної Ліцензований Рівень
Ктіси(|'І!-.:.аторо\і

професій ДК
і 003:2010

ГІГ" дгесії ПІН і > гопки обсяг (осіб) п рофссійної 
(професійно- 

технічної')
освіти

7433 Кравець первинна 
п рофесійна 
п ідгоч овка

зо другий
(базовий)

7433 , Кравець професійно-
технічне
навчання

15 другий
(базовий)

7433 Кравець перепідготовка 15 другий
(базовий)

7433 і Кравець підвищення 
кваліфікації

15 дру гий
(базовий)


