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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 Борщівському агротехнічному 
коледжу (ідентифікаційний код - 00728799); Приватному вищому 
навчальному закладу «Коледж міжнародної торгівлі» (ідентифікаційний код 
- 31452559); Новгород-Сіверському медичному училищу (ідентифікаційний 
код - 02011735); Вищому комунальному навчальному закладу «Шосткинське 
медичне училище» Сумської обласної ради (ідентифікаційний код -
01204259); Державному навчальному закладу «Вище професійне училище 
№ 34 м. Стрий» (ідентифікаційний код - 02545471); Вищому професійному 
училищу № 29 м. Львова (ідентифікаційний код - 02545608). 

2. Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти 
Борщівського агротехнічного коледжу (серія АЕ №458452 від 16.06.2014 р.); 
Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» 
(серія АЕ №527500 від 29.10.2014 р.); Новгород-Сіверського медичного 
училища (серія АЕ №458267 від 16.06.2014 р.); Вищого комунального 
навчального закладу «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної 
ради (серія АД №073200 від 08.01.2013 р.); Державного навчального закладу 



«Вище професійне училище № 34 м. Стрий» (серія АЕ № 636044 
від 07.04.2015 р.); Вищого професійного училища № 2 9 м. Львова (серія АЕ 
№ 636006 від 09.02.2015 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 


