
 
Міністерство освіти і науки України 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

 Н А К А З  
 

“   10  ” квітня  2018 р.                                      Дніпро                                               № 46  

Про запровадження  

електронного ліцензування 

освітньої діяльності 
 

 

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та на виконання вимог Постанови КМ України «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 

від 30.12.2015р. № 1187 п.18-22,  листа МОН  України від 08.02.2018р. № 6.3-193 

"Про запровадження електронного ліцензування освітньої діяльності"  та з метою 

формування даних для ЄДЕБО 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити “Порядок підготовки та надання  ліцензійних справ до МОН 

України в електронному вигляді” (додаток 1). Завідувачам випускових кафедр та 

відділу ліцензування, акредитації та забезпечення якості освіти при підготовці 

ліцензійних справ керуватися цим Порядком. 

2. Завідувачам випускових кафедр, які планують відкрити нові спеціальності 

і отримати ліцензії за відповідними освітніми рівнями,  або збільшити ліцензійні 

обсяги для спеціальностей, що ліцензовані раніше, надати ліцензійні справи, які 

підготувати у відповідності з додатком 1, до відділу ліцензування, акредитації та 

забезпечення якості освіти. 

3. Завідувачам випускових та загальноосвітніх кафедр призначити 

відповідальніх осіб за формування та щорічного внесення змін у архівні 

ліцензійні справи за спеціальностями та освітніми рівнями. Інформацію про 

відповідальних осіб із зазначенням контактного телефону та електронної адреси 

надати у відділ ліцензування, акредитації та забезпечення якості освіти у вигляді 

службової записки. При зміні відповідальної особи завідувачу кафедри надавати 

оновлену інформацію. 

 4. Завідувачам випускових кафедр сформувати архівні ліцензійні справи (в 

паперовому та електронному вигляді) за освітніми рівнями та спеціальностями, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів освіти за новим переліком 

спеціальностей, та надати їх до відділу ліцензування, акредитації та забезпечення 

якості освіти до 25.04.2018р. 



5. Завідувачу відділу обслуговування ЄДЕБО скласти графік пофакуль-

тетного надання та завантаження у ЄДЕБО ліцензійних справ у електронному 

вигляді з кінцевим терміном виконання – 10.05.2018р.  

6. При створенні архівних ліцензійних справ керуватись діючими 

ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та розділом 2 

"Електронне ліцензування" користувача ЄДЕБО, що розміщене на сайті 

університету на вкладці відділу ліцензування, акредитації та забезпечення  якості 

освіти.   

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на завідувачів 

кафедр, завідувача відділу ліцензування, акредитації та забезпечення  якості 

освіти та завідувача відділу обслуговування ЄДЕБО. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора. 

 

 

 

Ректор                                                 О.А.  Півоваров 

 

 


