
 

 

Додаток 2 

До листа МОН від 22.02.2017 №1/9-98 

 

(На бланку навчального закладу) 

 

 

Міністерство освіти 

і науки України  

 

Заява 

про переоформлення ліцензії 

(про переоформлення витягу з ЄДЕБО (у разі переоформленої ліцензії на 

безстрокову) 

 

Просимо переоформити ліцензію (Витяг з ЄДЕБО) на провадження 

освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти на безстрокову. 

 

Найменування юридичної особи 

 

 
Номер і дата прийняття рішення: 

- про видачу ліцензії вперше 

 

наказ МОН від ______ № __ (вперше) 

 

Найменування відокремлених 

структурних підрозділів, внесених до 

Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

1. ________________ 

ідентифікаційний код ВП: ____________ 

 

2. ________________ 

ідентифікаційний код У ВП: ____________ 

… 

Ідентифікаційний код юридичної особи _________________ 

Місцезнаходження юридичної особи ___________________________________ 

 

Відомості, зазначені у заяві на переоформлення ліцензії на освітню 

діяльність у сфері професійно-технічної освіти, є достовірними. 

 

До заяви додається:  

ліцензія, видана на паперовому носії; 

копії рішень органу ліцензування, що не включені у ліцензію. 

 

 
              

(керівник навчального закладу)   (підпис)      (прізвище, ініціали) 
 

М.П. 



 

 

Просимо видати (переоформити) витяг з ЄДЕБО на освітню діяльність у 

сфері професійно-технічної  освіти   

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності  

у сфері професійно-технічної освіти 
 

Ідентифікаційний код: ___________ 

Місцезнаходження юридичної особи: (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок) 
 

№ 

з/п 

Код за 

Класифі-

катором 

професій  

Найменування 

професії 

Види професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення 

1 2 3 4 5 6 

1.   Первинна професійна 

підготовка 

 

 

 

 

наказ МОН № __ 

від ________ 

 

   професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

 

наказ МОН № __ 

від ________ 

 
2.   Первинна професійна 

підготовка 

 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

 

 

наказ МОН № __ 

від _________ 

 

3.   професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 наказ МОН № __ 

від _________ 

 

…      

…      

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи 

(адреса:_____________________, ідентифікаційний код __________) 

1. Код Найменування Вид підготовки Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення 

…     наказ МОН № __ 

від _________ 

 

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи 

                                          (адреса:_____________________, ідентифікаційний код __________) 

1. Код Найменування Вид підготовки Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення 

      

      

 

Місце провадження освітньої діяльності: 

найменування юридичної особи: 

1. _____ 

2. _____ 

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

1. _____ 

2. _____ 

 

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  

прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках): 

рішення ДАК від _____, протокол № __, наказ МОН від ____, № ____; 

рішення ДАК від _____, протокол № __, наказ МОН від ____, № ____; 

              

(керівник навчального закладу)   (підпис)      (прізвище, ініціали) 

М.П. 


