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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 Таврійському державному
агротехнологічному університету (ідентифікаційний код - 00493698);
Національному авіаційному університету (ідентифікаційний код - 01132330);
Воєнно-дипломатичній академії імені Євгенія Березняка (ідентифікаційний
код - 14303342); Комунальному вищому навчальному закладу «Запорізький
медичний коледж» Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код 02011290); Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
(ідентифікаційний код
- 02214142); Приватному вищому навчальному
закладу Івано-Франківському університету права імені Короля Данила
Галицького (ідентифікаційний код - 24684167); Державному вищому
навчальному закладу «Донецький національний технічний університет»
(ідентифікаційний код
- 02070826); Приватному вищому навчальному
закладу «Кропивницький інститут державногота муніципального
управління» (ідентифікаційний код 38858340); Миколаївському

національному унівебрситету імені В. О. Сухомлинського (ідентифікаційний
код-02125444).
2. Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти
Таврійського державного агротехнологічного університету (серія АЕ
№ 527424 від 02.10.2014 р.); Національного авіаційного університету (серія АЕ
№ 636803 від 19.06.2015 р.); Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія
Березняка (серія АЕ № 458346 від 11.07.2014 р.); Комунального вищого
навчального закладу «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної
ради (серія АЕ № 458533 від 08.07.2014 р.); Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв (серія АЕ № 636499 від 19.06.2015 р.);
Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького (серія АЕ № 636723 від 19.06.2015 р.);
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний
технічний університет» (серія АЕ № 527659 від 25.11.2014 р.); Приватного
вищого навчального закладу «Кіровоградський інститут державного та
муніципального управління Класичного приватного університету» (серія АЕ
№ 458716 від 28.07.2014 р.); Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського (серія АЕ № 636467 від 10.06.2015 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

