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М ІШ СТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частині 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 21.04.2017 
(протоколів № 49/1,49/2),

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 
п^р^пів-пм (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються
додатки 2. /  -  2 .^5 .
и 3. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти 

[§>зширити провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної 
ІосЬіти з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що додаються 

^((дрдатки 3 ._ / — З .Л ).
4. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії 

зширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки
риторіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки -  16 

іністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за 
ходами -  22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем 
ійснення діяльності).

5. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
ровадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно

переліком (додаток 4) за відповідними підставами, що додаються 
(додаток4 .і_- 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 .£ ).

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

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

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець



Додаток ^  / /
до наказу Міністерства освіти і ндуки 
України в і д 2017 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
закладів освіти у сфері вищої освіти

відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон)

Вих. № заяви здобувана ліцензії 01-05/76х д п л .  л г  о о д р п  д д ц ц ^ р а і а  л і ц у п л і  у/ і  уи і  і  у

Вх. № заяви здобувана ліцензії 1522/0/8-17
Дата 07.04.2017
дата 11.04.2017

Найменування ліцензіата Одеський національний медичний 
університет____________________

Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 02010801
Вид освітньої діяльності, зазначений 
здобувачем ліцензії у заяві про отримання 
ліцензії

підготовка здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні за 
спеціальністю 228 Педіатрія___________

Ліцензований обсяг 100 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову 

у розширенні провадження освітньої діяльності
1. Невідповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 
1187 (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону):

договори оренди нерухомого майна (строком дії до 11.07.2017 року) за адресами: 
м. Одеса, вул. Софіївська 2, Ольгіївська 13 та Князівська 1 (навчальні корпуси) складені 
без урахування вимог Цивільного кодексу України, і є не на строк необхідний для 
завершення повного циклу освітньої діяльності, що є порушенням вимог підпункту З 
пункту 10 Ліцензійних умов;

відсутні документи права власності, оперативного управління чи користування на 
16 приміщень (на які є висновок санітарним нормам);

відсутні документи про відповідність приміщень санітарним нормам за адресами: 
м. Одеса, вул. вул. Малиновського 63 (гурт 2), вул. Академіка Воробйова 11 (гурт 3);

відсутні копії документів про відповідність приміщень вимогам правил пожежної 
безпеки;

відсутня освітня програма (освітньо-наукова або освітньо-професійна), оскільки у 
матеріалах справи представлено державний стандарт вищої освіти Одеського 
національного медичного університету;
Крім того, у матеріалах справи:

пояснювальна записка за переліком показників не відповідає вимогам додатку 2 
Ліцензійних умов;

відсутня таблиця 2 навчально-методичного забезпечення, яка передбачена додатком 
5 Ліцензійних умов;

зведені відомості про дотримання Ліцензійних умов за переліком показників не 
відповідають вимогам додатку 12 Ліцензійних умов

Пропозиції щодо усунення недоліків :
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам, подати нову заяву на розширення 

провадження освітньої діяльності та документи відповідно до Ліцензійних умов та 
Закону._______________________________________________________________________

Директор департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов


