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Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частини другої та сьомої
статті 13, частин восьмої і дев'ятої стаггі 15 Закону України "Про ліцензування
видів господарської діяльності", з урахуванням рішення Ліцензійної комісії
Міністерства освіти і науки України від 19.07,2016 (протокол № 12/1)
НАКАЗ УЮ:
Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити
провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти згідно з
переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки
50).
2. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері
вищої освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з переліком
(додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 - 2.7).
3. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти,
розширенні провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти здобувачам
(ліцензіатам) згідно з переліком (додаток 3) та відповідними підставами
(додаток 3.1).
4. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити
провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної
освіти згідно з переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 4.1 -4.14).
5. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти,
розширенні провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної
освіти здобувачам (ліцензіатам) згідно з переліком (додаток 5) та відповідними
підставами (додатки 5.1 - 5.7).
6. У зв’язку з технічною помилкою внести зміни у додаток 1.64 ("Про
розширення провадження освітньої ДІЯЛЬНОСТІ у сфері вищої освіти" з мстою
започаткувавші освітньої діяльності зі спеціальності 183 Технології захисту
навколишнього середовища у Державному вищому навчальному закладі
"Херсонський державний аграрний університет") до наказу Міністерства
освіти І ьауки України від 30.06.2016 № 1397 л "Про ліцензування освітньої
діяльності", замінивши слова "за другим (магістерським) рівнем" словами "за
першим (бакалаврським) рівнем".

кації та ліцензування
7.
Департаменту атестації кадрів вищої кваліфі
(Шевцоз А. Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному веб-сай'гі МОН інформації про
приинят е органом ліцензування рішення;
2) повідомити навчальні заклади про прийняте органом ліцензування
рішення
8, Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра - керівник апарату /

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
01135. м. Ки їв, проспект Перемоги, 10, тел/факс (044) 481 47-83

На №_____ від

Державний вищий навчальний заклад
"Університет банківської справи"
Щодо розгляду заяви про розширення
провадження освітньої діяльності
Повідомлення про розширення провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти і науки України повідомляє, що відповідно до статті 13
Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі Закон) прийнято рішення про розширення провадження освітньої діяльності, а
саме започаткування освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем зі
спеціальності І 25 Кібербезпека галузі знань 12 Інформаційні технології у
Державному вищому навчальному закладі "Університет банківської справи",
яке затверджене наказом МОН України від
&?.
2016 р. № 'ґ У О Т 'у .
Відповідно до частини 9 статті 15 Закону плата за надання ліцензії в
частині розширення провадження освітньої діяльності справляється в розмірі
однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу
ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься закладом освіти на рахунки
територіального органу Державного казначейства.
Код відомчої ознаки - 16 (Міністерство освіти І науки України).
Код бюджетної класифікації за доходами - 2 2 0 Ї1800 (Плата за ліцензії,
що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).
Додаток: копія рішення про розширення провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти на 1 арк.
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Директор департаменту
ГрсчкоО І.

481-32-34

А. Г. Шевцов
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Додаток
до накату М іністерств освіти і науки
України відУУТУ 2016 р. №
/}

Про

р О Т Ш ІІр С Н Ш І ПрОВЛД Ж СНМ Я О СВІТН ЬО Ї Д ІЯ Л ЬН О С Т І у

сфері

вищ ої

освіти

відповідна до с и т і 15 Закову України "Про лі центу вашій нидій господарської
діяяьносі і" (ліві і - Заков)

Вид ршпшрсішя І ф О В а Д Ж С Н І П І О С В І І Н Ь О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І у сфері вищої освіти
Іаиочаткуваппя освітньої діяльності ті спеціальності 125 -ІСІбербетиека та першим
бакалаврським) рівнем вищої освіти
.бік. Ха тая ви юридичної особи 0]-020/1 581
Вх. Де тая ви юридичної особи 1921 /ОМ9-! 6
І Іаимепувапмя юридичної особи

1чсптифІкаціііітіі код юридичної особи
і кпімспуваипя ВСТІ
(домтифіканіГший код ВСІ і ВІ ІЗ
Вид освітньої діяльності, рівень витої
■світи, код та найменування спеціальності,
іатмачепі юридичною особою у заяві

. ІІцептоішшй обсяг

дата 24.06.2016
___
__
дат а 06.07.20 і б’
Державшій вшціїП навчальний
заклад "Університет банківської
справи"
34716922

1Іідготовка фахівців та першим
(бакалаврським)
рівнем
ті
спеціальності
125 КІбербетпека
галуті
знань
12 Інформаційні
технології
30 осіб

/
/Д иректор департаменту атестації кадрів
’ .,щцої кваліфікації та ліцентування

А. 1”. Шсвцов

