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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 .1 8 1 ).

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 9
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від « дlo ts» Pols 2021 Kg 4&-U*

Перелік ліценціатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері витої освіти

№
з/п

Найменування ліценз*атів

L .Харківський національний університет будівництва та архітектури

2,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря Національної 
академії наук України

3 . Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

4 .

Національний університет біоресурсів природокористування України для 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

5,
Запорізький національний університет для Економіко-гумалітарного 
факультету Запорізького національного університету у м, Мелітополі 
Запорізької області

! 6 .
Сумський державний університет для Відокремленого структурного 
підрозділу «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»

7. Миколаївський національний аграрний університет

8. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка 
В.В.Ошииса Національної академії правових наук України

9. Поліський національний університет

10. Харківський національний університет імені В Н. Каразіна

11. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

12. Одеський національний політехнічний університет

13. Уманський національний університет садівництва

14, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева

15.
Львівський національний аграрний університет для Івано-Франківського 
коледжу Львівськог о національного аграрного університету

16.
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 
університет»

17; Київський університет права Національної академії наук України



38. Національний університет «Львівська політехніка»

39.
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко- , 
технологічний університет»

40. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

41. Маріупольський державний університет

42. Сумський державний університет

43.
Сумський державний університет для Шосгкинського інституту Сумського 
державного університету

44. Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та 
медицини»

45.
Національний університет біоресурсів і природокористування України для 
Відокремленого структурного підрозділу «Бережанський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України»

46.
Національний університет біоресурсів і природокористування України для 
Відокремленого структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсв і природокористування України»

47.

Національний університет біоресурсів і природокористуванкя України для 
Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України»

48
Національна академія статистики, обліку та аудиту для Фахового коледжу 
економіки та управління Національної академії статистики, обліку та аудиту

49.

. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка для Відокремленого структурного підроздпу «Професйно- 
педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка

50.

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка для Відокремленого структурного підрозділу 
«Вовчанський фаховий коледж Харківського національног о технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка»

51.
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» для 
Відокремленого структурного підрозділу «Павлоградський фаховий коледж 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

j ш

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» для 
Відокремленого структурного підрозділу «Марганецький фаховий коледж 
Національної о технічною університету «Дніпровська політехніка»
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(підстава: заява закладу освіти ЄДББО т  3400 від 0S.02.1021 (вх МОН 
від 08.02.2021 № 988/0/9-21).

2.5. Комунальному закладу «Костянтиніьський медичний коледж»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 02011226), а саме: '

найменування Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж» 
замінити на КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОСТЯНТИШВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ/)

(підстава: заява закладу освіти ЄДББО № 3352 від 02.02.2021 (вх. МОН 
від 08.02.2021 Ш 1005/0/9-21).

2.5. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядишіомної 
педагогічної освіти (ідентифікаційний код юридичної особи - 02139771), а саме:

адресу місцезнаходження- 42342, Сумська область, село Копвщива, 
вулиця Шкільна, будинок 17 А замінити на адресу: Україна, 40007, Сумська обл., 
місто Суми, вул. Римського-Корсакова, будинок 5

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 3360 від 03.02.2021 (вх. МОН 
від 08.02.2021 № 1022/0/9-21).

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

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

(підстава: заява закладу освіти СДЕБО № 3729 від 17.02.2021 (вх. МОН від
18.02.2021 № 1448/0/9-21).

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Свіїлана КРИШТОФ



Додаток $
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від М О Л  2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», пункту 2 частини сьомої статті ж  
Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстр! 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 
ліцензіатам:

1.1. Національному університету біоресурсів і природокористування 
України (ідентифікаційний код юридичної особи -  00493706) для відокремлених 
структурних підрозділів, а саме:

найменування Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний 
коледж» (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  39214900) замінити на Відокремлений структурний підрозділ 
«Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсіз і 
природокористування України»

(підстава: заява Національного університету біоресурсів і
природокористування України ЄДЕБО № 3348 від 02.02.2021 (вх. МОН від
08.02.2021 № 992/0/9-21);

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 Національного університету біоресурсів і природокористування 
України»

(підстава: заява Національного університету біоресурсів і
природокористування України ЄДЕБО № 3422 від 05.02,2021 (вх. МОН від
09.02.2021 № 1087/0/9-21);

найменування Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи
-  39214962) замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Ніжинський 
фаховий коледж Національного університету оіоресурсів і природокористування 
України»

(підстава: заява Національного університету біоресурсів і
природокористування України ЄДЕБО № 3690 від 17.02.2021 (вх. МОН від 
17 02.202,1 № 1411/0/9-21).
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1.2. Національній академії статистики, обліку та аудиту (ідентифікаційний
код юридичної особи -  04837462) для відокремленого структурного підрозділу, щ 
саме: •'

найменування Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту 
Національної академії статистики, обліку та аудиту (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридично: особи -  02357723) замінити 
на Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики, 
обліку та аудиту

(підстава, заява Національної академії статистики, обліку та аудиту 
ЄДББО Jfe 3367 від 03.02.2021 (вх. МОН від 08.02.2021 № 1029/0/9-21).

1.3. Глухівському національному педагогічному університету імені 
Олександра Довженка (ідентифікаційний код юридичної особи -  02125527) дпя 
відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Професійно-педагогічний коледж Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
(ідентифікаїї'йний код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи
-  26265606) замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Професійно- 
педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка»

(підстава; заява Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка ЄДЕБО № 3194 від 05.02.2021 (вх. МОН від
08.02.2021 Ш 1С56/0/9-21).

1.4. Харківському національному технічному університеїу сільського 
господарства імені Петра Ваеиленка (ідентифікаційний код юридичної особи -  
00493741) для відокремленого структурного підрозділу, а оаме;

найменування Вовчанський фаховий коледж Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Васшіенки 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи
-  00728948) замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Вовчанський 
фаховий коледж Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Ваеиленка»

(підстава заява Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Ваеиленка СДЕБО № 3395 від 05.02.2021 (вх. 
МОН від 08.02.2021 № 1057/0/9-21).

1.5. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02070743) для відокремлених 
структурних підрозділів, а саме:

найменування Павлоградський коледж Національного технічного 
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 № 3503 від 10.02.2021 (вх. МОН від 12.02.2021 М  1163/0/9
21);

\



(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО Ks 3400 від 05.02.2021 (вх. МОН 
від С8.02.2021 Ns 988/0/9-21). ’

2.5. Комунальному закладу «Костянтині вський ведичний коледж» 
(ідентифікаційні код юридичної особи - 02011226), а саме:

найменування Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж» 
■замінити на КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО Mj 3352 від 02.02.2021 (вх. МОН 
від 08.012021 Ks і 005/0/9-21).

2.5. Комунальному закладу Сумський обласний інститут шслядипломної 
педагогічної освіти (ідентифікаційний код юридичної особи - 02139771), а саме;

адресу місцезнаходження 42342, Сумська область, село К'їсівщина, 
вулиця Шкільна, будинок 17 А замінити на адресу: Україна, 40007, Сумська обл., 
місто Суми, вул. Римськсго-Кор>;аісова, будинок 5

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 3360 від 03.02.2921 (вх. МОН 
від 08.02.202] №  1022/0/9-21).

2.6. 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 № 3729 від 17.02.2021 (вх. МОН від
18.02.2021 № 1448/0/9-21).

Директор департаменту атестації 
кадрів вшцеї кваліфікації Світлана КРИШТОФ


