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! Іро ліцензування освітньої ліяльностіВідповідно ло пункту і часі ипи другої статті 6. частин другої та сьомої етапі 13. частин восьмої і дев'ятої статті 15 'Закону України «Про ;і і цензу вашім видів господарської діяльності», в урахуванням рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 12.05.2017 (протоколів № 5 1 1. 5 І 2).НАКАЗУЮ:(.Видати ліцензії па освітню діяльність закладів освіти та науково- дослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої о св іт  на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком (додачок І ).2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському). другому (магістерському) рівнях згідно з переліком (додаїок 1 ) за видами оеиішьої діяльності, що додаються (додатка і 2.1 2.63 ).3. Видані ліцензії на освітню діяльність закладів осипи(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1 3.8).-і. Закладам- о св іт , щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії (розширення проваджепня освітньої діяльності), здійснити оплачу па рахунки терп горіальпої о органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки -  16 (Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за доходами 2201 ! 800 (ігіаіа за ліцензії, що сплачується ліцепзіатами за місцем здійснення діяльності).5. Звузії!!! провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у 1 Іодільсько.му юржашюму аграрно-технічному унівсрсичечї(ідемгііфіклціііііііп код 227(>%75) па підставі заяви закладу освіти за видами освітньої дія. плюс і і, що додаюіься ( д о , ш ок - З).
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6. Відмовити у ішлачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 5) за відповідними підошвами. то долаються (додатки 5.1- 5.13).7. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з переліком (додаток 6) за видами освітньої діяльності, що додаються (дода тки 6 .1 - 6.5 ).8. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно- технічної освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами, що додаються (додатки 7.1- 7.7).0. Департаменту атестації' кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (ІІІевнон А. Г .) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОЇ І інформації про прийняте органом ліцензування рішення.10. Кон троль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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Додаток 1‘до наказу Міністерства освіти і науки України від « ^ »  2017 р. № J o ;’
Перелікздобувачів (ліцензіатів), яким видано ліцензії на освітню діяльність (розширенепровадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні№ п/п Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Ліцензійнийобсяг(особи)

Київським національний університет імені Тараса Шевченка(ідентифікаційний код 02070944)1 29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії зо

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»(ідентифікаційний код 02010681)
1 22 Охорона здоров’я 228 Педіатрія _ 15 ,2 22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я 15

Київський кооперативний інститут бізнесу і права 
Київської регіональної спілки споживчої кооперації(ідентифікаційний код 01788243)1 05 Соціальні та иоведіпкові науки 051 Економіка 12

2 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 12
Запорізький національний технічний університет(ідентифікаційний код 02070849)1 10 Природничі науки 105 «Прикладна фізика та иаиоматеріалн» 10

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