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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 №1151 «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 Кременецькому медичному училищу
імені Арсена Річинського (ідентифікаційний код - 02011605); Чернівецькому
кооперативному економіко-правовому коледжу Чернівецької обласної спілки
споживчих товариств яка є членом Центральної спілки споживчих товариств
України (ідентифікаційний код - 31009899); Державному вищому
навчальному закладу «Криворізький будівельний коледж» (ідентифікаційний
код - 01242840); Вищому професійному училищу № 71 м. Кам'янка-Бузька
Львівської області (ідентифікаційний код - 02545910); Вищому художньому
професійному училищу № 19 смт. Гриців Шепетівський район Хмельницька
область
(ідентифікаційний
код
02545910);
Сосницькому
сільськогосподарському
технікуму
бухгалтерського
обліку
(ідентифікаційний код 00729215); Товариству з обмеженою
відповідальністю «Політико-правовий коледж «АЛСКО» (ідентифікаційний
код 19033611); Дніпропетровському індустріально-педагогічному
технікуму (ідентифікаційний код - 02541332); Державному навчальному
закладу «Куп’янський
регіональний
центр
професійної
освіти»
(ідентифікаційний код - 02547856); Комунальному закладу охорони здоров’я
«Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» (ідентифікаційний
код - 02010925); Українському політехнічному технікуму (ідентифікаційний
код-00193312).

2. Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти
Кременецького медичного училища імені Арсена Річинського (серія АЕ
№636397 від 19.06.2015 р.); Чернівецького кооперативного економікоправового коледжу Чернівецької обласної спілки споживчих товариств яка є
членом Центральної спілки споживчих товариств України (серія АЕ
№ 636367 від 05.05.2015 р.); Державного вищого навчального закладу
«Криворізький будівельний коледж» (серія АЕ № 285155 від 18,11.2013 р.);
Вищого професійного училищу № 71 м. Кам'янка-Бузька Львівської області
(серія АД №041127 від 13.07.2012 р.); Вищого художнього професійного
училища № 19 смт. Гриців Шепетівський район Хмельницька область
(серія АГ № 508948 від 14.07.2011 р.); Сосницького сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку (серія АЕ № 527413 від 03.10.2014 р.);
Товариства з обмеженою відповідальністю «Політико-правовий коледж
«АЛСКО» (серія АЕ №270296 від 05.06.2013 р.); Дніпропетровського
індустріально-педагогічного
технікуму
(серія
АВ
№ 585852
від
12.07.2011 р.); Вищого професійного училища № 27 м. Куп’янськ
Харківської області (серія АЕ № 527497 від 28.10.2014 р.); Комунального
закладу охорони здоров’я «Куп’янський медичний коледж ім. Марії
Шкарлетової» (серія АЕ № 636355 від 15.04.2015 р.); Українського
політехнічного технікуму (серія АЕ № 270945 від 15.04.2015 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

