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Про переоформлення ліцензій
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і
науки України від 06 листопада 2015 року № 1 1 5 1 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року*№ 266», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905,
наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565
«Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих
навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію
напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10 січня 2017 року за № 20/29888,
НАКАЗУЮ:
1. Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на
освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному економікотехнологічному університету транспорту (ідентифікаційний код - 01116223);
Комунальному вищому навчальному закладу «Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» (ідентифікаційний код 24983906); Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний
науково-технічний
університет
імені
академіка
Юрія
Бугая»
(ідентифікаційний код - 19359117); Таращанському державному технічному
та економіко-правовому коледжу (ідентифікаційний код - 00728173);
Обласній комунальній установі «Білгород-Дністровське медичне училище»
(ідентифікаційний код - 02011491); Комунальному вищому навчальному
закладу І рівня акредитації Полтавської обласної ради «Кременчуцький
медичний коледж» імені В. І. Литвиненка (ідентифікаційний код - 02011516);
Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівське училище
фізичної культури» (ідентифікаційний код - 02136962); Державному
навчальному закладу «Львівське вище професійне художнє училище»
(ідентифікаційний код - 02545548); Державному професійно-технічному

навчальному закладу «Богуславське вище професійне училище сфери
послуг» (ідентифікаційний код - 03063194).
2. Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти
Державного економіко-технологічного університету транспорту (серія АЕ
№636805 від 19.06.2015 р.); Комунального закладу «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (серія АЕ № 458507 від
07.07.2014 р.); Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний
науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (серія АЕ
№527148 від 09.09.2014 р.); Таращанського агротехнічного коледжу імені
Героя Радянського Союзу О. О. Шевченка (серія АЕ № 458521 від
08.07.2014 р.); Обласної комунальної установи «Білгород-Дністровське
медичне училище» (серія АВ №585848 від 12.07.2011р.); Комунального
вищого навчального закладу І рівня акредитації Полтавської обласної ради
«Кременчуцький медичний коледж» імені В. І. Литвиненка (серія АЕ
№285892 від 06.03.2014 р.); Комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівське училище фізичної культури» (серія АЕ №527409 від 03.10.2014 р.);
Державного навчального закладу «Львівське вище професійне художнє
училище» (серія АЕ №527508 від 04.11.2014 р.); Державного професійнотехнічного навчального закладу «Богуславське вище професійне училище
сфери послуг» (серія АЕ № 458703 від 08.07.2014 р.) недійсними.
3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН
інформації про прийняте рішення та передачу копії цього наказу до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Шевцова А. Г.

Перший заступник Міністра

В. В. Ковтунець

