
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

0 <£_____20 3  / р. № ^ ~

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 (СОУГО-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.

Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ

































МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ЗО 03 20 р. м К и ї в  №

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, пункту 3 частини сьомої статті 24 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 (СОУГО-19)», Національного 
класифікатора України (Класифікатора професій ДК 003:2010), затвердженого 
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 28.07.2010 № 327, наказу Міністерства фінансів 
України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням 
рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 26.03.2021 р. 
(протокол № 206)

НАКАЗУЮ:

1. 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 -8 ).

2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 9) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 9.1 -  9.7).



3. Ліцензіатам, щодо яких прийнято рішення про 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).

4. Звузити провадження освітньої діяльності Рівненському 
кооперативному економіко-правовому фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  26009889) у сфері фахової передвищої освіти на 
підставі заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додаток 10).

5. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з 
переліком (додаток 11) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 11.1 -  11.3).

6. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою згідно з 
переліком (додаток 12) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 12.1-12.4).

7. Відмовити у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Комунальному закладу охорони здоров’я «Ізюмський медичний фаховий 
коледж» Харківської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи -  
02010882) у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста за відповідними підставами, що додаються 
(додаток 13).

8. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіатам 
у сфері фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 14) за 
відповідними підставами, що додаються (додатки 14.1- 14.4).

9. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 15) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 15.1-15.17).

10. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 16) за 
відповідними підставами, що додаються (додаток 16.1 -  16.322).

11. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері фахової передвищої освіти за відповідними підставами, 
що додаються (додаток 17).

12. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам 
у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 18) за відповідними 
підставами, що додаються (додатки 18.1 -  18.12).

13. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком



(додаток 19) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 19.1 -  19.3).

14. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Вінницький обласний автоучбовий комбіцат» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  03121187) відповідно до 
Національного класифікатора України (Класифікатора професій ДК 
003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 
(додаток 20).

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

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра Віра РОГОВА



Додаток У О / У У
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від ЗО 03 20 У У р. № З У -Л-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата

4339 10.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
2388/0/9-21 16.03.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070921

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 8515

Другий (магістерський) рівень 4666

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 704


