Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10
Код НЗ в
ЄДЕБО
859

Назва НЗ

Комунальний заклад Сумської
обласної ради "Шосткинський фаховий
медичний коледж"
Код за
Назва професії (класу Додатковий
Класифікато класифікаційного
показник
ром професій
угруповання)
1
1
1

Ідентифікаційни
й код НЗ
01204259

Місцезнаходження юридичної особи
(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)
41100, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ МАРАТА, будинок 43

Види
професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг

Можливість
здійснювати
підготовку
іноземців
та осіб без
громадянства
(так/ні)

Номер рішення

5132 Екстрений медичний
технік

професійнотехнічне навчання

30

ні

Наказ МОН від
02.11.2021 №
216-л

перший
(початковий)
рівень

Сіренко Ю. В.

5132 Молодша медична
сестра (молодший
медичний брат) з
догляду за хворими

професійнотехнічне навчання

30

ні

Наказ МОН від
02.11.2021 №
216-л

перший
(початковий)
рівень

Сіренко Ю. В.

5131 Нянька

професійнотехнічне навчання

30

ні

професійнотехнічне навчання

30

ні

перший
(початковий)
рівень
перший
(початковий)
рівень

Сіренко Ю. В.

5141 Косметик

Наказ МОН від
02.11.2021 №
216-л
Наказ МОН від
17.11.2021 №
236-л

Код ВСП НЗ
в ЄДЕБО

Назва відокремленого підрозділу НЗ Ідентифікаційни
й код відокремл.
підрозділу НЗ

Код за
Назва професії (класу Додатковий
Класифікато класифікаційного
показник
ром професій
угруповання)
1
1
1

Види
професійної
підготовки

Код Назва професії Додатковий Код Назва професії
проф.
2 (у разі
показник
проф.
3 (у разі
2
інтегрованої
2
3
інтегрованої
професії)
професії)

Додатковий
показник
3

Код Назва професії
проф.
4 (у разі
4
інтегрованої
професії)

Додатковий
показник
4

Код Назва професії Додатковий
проф.
5 (у разі
показник
5
інтегрованої
5
професії)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

Дата і номер ПІБ посадової
рішення про
особи, яка
розширення
внесла запис
або звуження до ліцензійного
провадження
реєстру
освітньої
діяльності

Сіренко Ю. В.

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

Ліцензова
ний обсяг

Можливість
здійснювати
підготовку
іноземців
та осіб без
громадянства
(так/ні)

Номер рішення

Код Назва професії Додатковий Код Назва професії
проф.
2 (у разі
показник
проф.
3 (у разі
2
інтегрованої
2
3
інтегрованої
професії)
професії)

Місце провадження освітньої діяльності:
Найменування юридичної особи:
1. місто Шостка, ВУЛИЦЯ МАРАТА, будинок 43
2. місто Шостка, ВУЛИЦЯ МАРАТА, будинок 23
3. місто Шостка, вул. Щедрина 1
4. місто Шостка, вул. Свободи 76
5. місто Шостка, вул. Миру 10а
6. місто Шостка, вул. Студентська 7
7. місто Шостка, провулок Короленка 6
8. місто Шостка, вул. Садовий бульвар 9
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):
Наказ МОН від 02.11.2021 № 216-л
Наказ МОН від 17.11.2021 № 236-л

Додатковий
показник
3

Код Назва професії
проф.
4 (у разі
4
інтегрованої
професії)

Додатковий
показник
4

Код Назва професії Додатковий
проф.
5 (у разі
показник
5
інтегрованої
5
професії)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної
освіти

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

Дата і номер ПІБ посадової
рішення про
особи, яка
розширення
внесла запис
або звуження до ліцензійного
провадження
реєстру/ за
освітньої
даними відділу
діяльності
контролю

