
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
20 М ' К И Ї В № '-УС 

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 сцеціальностей, 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 Донецькому національному 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
(ідентифікаційний код - 01566057); Кременецькій обласній гуманітарно-
педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (ідентифікаційний код -
02125556); Комунальному закладу «Харківський вищий коледж мистецтв» 
(ідентифікаційний код - 02214366); Білоцерківському національному 
аграрному університету (ідентифікаційний код - 00493712); 
Мелітопольському інституту державного та муніципального управління 
«Класичного приватного університету» (ідентифікаційний код - 33351361); 
Харківському національному автомобільно-дорожньому університету 
(ідентифікаційний код - 023071168). 

2. Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського (серія АЕ № 527682 від 15.12.2014 р.); Кременецької 
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (серія АЕ 



№ 527868 від 06.01.2015 р.); Обласного комунального закладу «Харківське 
училище культури» (серія АЕ № 636371 від 18.05.2015 р.); Білоцерківського 
національного аграрного університету (серія АЕ № 636108 від 10.03.2015 р.); 
Мелітопольського інституту державного та муніципального управління 
«Класичного приватного університету» (серія АЕ № 270585 від 02.07.2013 р.); 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (серія 
АЕ № 527434 від 29.10.2014 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 

я» 


