
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
/ V м К и ї в

 № 

Про ліцензування 
освітньої діяльності 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої і дев'ятої статті 15 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 06.04.2017 
(протоколів № 47/1, 47/2), 

НАКАЗУЮ: 

1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково-
дослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері 
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком 
(додаток 1). 

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти 
(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на 
першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях згідно з 
переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 2. - 2.^0. 

3. Видати ліцензію на освітню діяльність (розширити провадження 
освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти Приватному 
підприємству «Регіон Південь» (ідентифікаційний код - 33627512) за видами 
освітньої діяльності, що додаються (додатки З.У_- З А/). 

4. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії 
(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 у сфері вищої освіти у 
Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний 
університет» (ідентифікаційний код - 37664469) на підставі заяви закладу 
освіти за видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 4). 



6. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у 
сфері професійно-технічної освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно 
з переліком (додаток 5) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 5. / - 5.Л/). 

7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 6) за відповідними підставами, що додаються 
(додаток 6 . / -

8. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно-
технічної освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами, 
що додаються (додатки 7.У- 7. ¥ ). 

9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН 
інформації про прийняте органом ліцензування рішення. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець 


