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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

у  CcZ 20 Я S р . № S ' :' -  • -

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, пункту 6 частини першої 
статті 7, частин другої та сьомої статті 13, статті 14, частин восьмої та дев’ятої 
статті 15, пункту 1 частини дванадцятої статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини 
четвертої, пунктів 2, 3 та 5 абзацу другого частини сьомої статті 24 Закону 
України «Про вищу освіту», пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», частин другої, 
третьої та п ’ятої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», 
наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 
класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти 
і науки України 19.02.2021 р. (протокол № 203)

НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензію на провадження освітньої діяльності (розширити 

провадження освітньої діяльності Вінницькому державному педагогічному 
університету імені Михайла Коцюбинського (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02125094) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 1, 2).

2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 3.1 -  3.2).

3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 4) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 -  4.8).



4. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про 
видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (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 ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з 
переліком (додаток 5) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 5 .1 -5 .2 ).

6. Відмовити у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла 
Коцюбинського (ідентифікаційний код юридичної особи -  02125094) у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за відповідними підставами, 
що додаються (додаток 6).

7. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності
КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «БАХМУТСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  02214567) у сфері фахової передвищої освіти за 
відповідними підставами, що додаються (додаток 7).

8. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширення провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 8) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 8.1-8.36).

9. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 9) за 
відповідними підставами, що додаються (додаток 9 .1-9 .181).

10. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері фахової передвищої освіти за відповідними підставами, 
що додаються (додаток 10).

11. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності Приватному 
закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа 
Аблязова» (ідентифікаційний код юридичної особи -  14204539) для 
Дніпродзержинського центру дистанційно-заочного навчання Вищого 
навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і 
менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  26329631) та Звенигородської філії Вищого навчального закладу 
«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю) (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  25728091) у 
сфері вищої освіти за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 11, 12).



12. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком 
(додаток 13) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 13.1-13.3).

13. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) 
забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки 
України інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

• 14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

г

Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток ; о
до наказу Міністерства освіти і 
науки України ,
від JJ.C3  2021 р. № Л ? -л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
у сфері фахової передвищої освЬгн

І. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Заксну України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», пункту 2 частики п’ятої статті 18 
Закону України «Про фахову передвищу освіту», даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти, ліцензіатам:

1.1. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02079743) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Павлоградський коледж Національного гехнічногс 
університету «Дніпровська політехніка» (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  00220026) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ «Павлоградський фаховий коледж 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

(підстава: заява Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка» ЄДЕБО № 3499 від 10.02.2021 (вх МОН від 12.02.2021 № і 159/0/9
21);

1.2. Національному університету біоресурсів і природокористування 
України (ідентифікаційний код юридичної особи -  00493^06) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж» 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи
-  35077585) замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Мукачівський 
фаховий коледж Нац:ональноіо університету біоресурсів і природокористування 
України»

(підстава: заява Національного університету біоресурсів і
природокористування України СДЕБО № 3423 від 05.02.2021 (вх. МОН від
0902.2021 Ж 1088/0/9-21).

1.3. Харківському національному технічному університету сільського 
господарства .мені Петра Василенка (ідентифікаційний код юридичної особи -  
00493741) для відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Вовчанський фаховий коледж Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи
-  00728948) замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Вовчанський
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(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 3399 від 05.02.2021 (вх. МОН від
08.02.2021 №986/0/9-21). /

2.3. Вінницькому коледжу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича 
(ідентифікаційний код юридичної особи - 02214415), а саме:

найменування Вінницький коледж культури і мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича замінити на Вінницький фаховий коледж культури ї 
мистецтв ш. М. Д. Леонтовича

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 3377 від 04.02.2021 (вх. МОН від
08.02.2021 № 1041/0/9-21).

2.4. Комунальному закладу «Маріупольський медичний коледж» 
(ідентифікаційний код юридичної осоьи - 02011212), а саме:

найменування Комунальний заклад «Маріупольський медичний коледж» 
замінити на Комунальний заклад «Маріупольський медичний фаховий коледж» 

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 3380 від 04.02.2021 (вх. МОН від
08.02.2021 № 1044/0/9-21).

2.5. Миколаївському коледжу культури і мистецтв (ідентифікаційний код 
юридичної особи - 02214774). а саме:

найменування Миколаївський коледж культури і мистецтв замінити на 
Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради 

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 3384 від 04.02.2021 (вх. МОН від
08.02.2021 № 1046/0/9-21).

2.6. «Комунальний заклад фахової передвищої освіти «Миколаївський 
фаховий коледж фізичної культури» Миколаївської обласної ради 
(ідентифікаційний код юридичної особи - 22440981), а саме:

найменування «Комунальний заклад фахової передвищої освіти 
«Миколаївський фаховий коледж фізичної культури» Миколаївської обласної 
ради замінити на Комунальний чаклад фахової передвищої освіти «Миколаївський 
фаховий коледж фізичної культури» Миколаївської обласної ради

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО Ж 3725 від 17.02.2021 (вх. МОН від
08.02.2021 № 1444/0/9-21).

2.7. Київському технікуму електронних приладів (ідентифікаційний код 
юридичної особи - 21534941), а саме:

найменування Київський технікум електронних приладів замінити на 
Київський фаховий коледж електронних приладів

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 3728 від 17 02.2021 (вх. МОН від
18.02.2021 № 1447/0/9-21). ,

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


