
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

Ідентифікаційний код НЗ

2083 02547369

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного 

угруповання) 

1

Додаткови

й показник 

1

Види професіної 

підготовки

Ліцензований 

обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер 

рішення 

Код 

проф. 2

Назва професії 2 (у 

разі інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва професії 

3 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва 

професії 4 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 5

Назва 

професії 5 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

7435 Кравець первинна професійна 

підготовка

90 ні Наказ МОН від 

07.07.2017  № 

145-л

7435 Закрійник другий 

(базовий) 

рівень

5122 Кухар первинна професійна 

підготовка

90 ні Наказ МОН від 

07.07.2017  № 

145-л

7412 Кондитер другий 

(базовий) 

рівень

7136 Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

07.07.2017  № 

145-л

7212 Електрогазозварник другий 

(базовий) 

рівень

7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів

первинна професійна 

підготовка

90 ні Наказ МОН від 

07.07.2017  № 

145-л

7212 Електрогазозварник другий 

(базовий) 

рівень

5220 Продавець продовольчих 

товарів

первинна професійна 

підготовка

90 ні Наказ МОН від 

07.07.2017  № 

145-л

5220 Продавець 

непродовольчих 

товарів

другий 

(базовий) 

рівень

7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів

первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідгототвка, підвищення 

кваліфікації

60 ні Наказ МОН від 

07.07.2008 № 

2180-Л

другий 

(базовий) 

рівень

7122 Муляр первинна професійна 

підготовка

90 ні Наказ МОН від 

07.07.2017  № 

145-л

7133 Штукатур 7132 Лицювальник-

плиточник

другий 

(базовий) 

рівень

7241 Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин

первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

10.06.2015  № 

1415л

7242 Монтажник 

інформаційно-

комунікаційного 

устаткування

 другий 

(базовий) 

рівень

7241 Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин

первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідгототвка, підвищення 

кваліфікації

30 ні Наказ МОН від 

10.06.2015  № 

1415л

другий 

(базовий) 

рівень

5122 Кухар первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідгототвка, підвищення 

кваліфікації

60 ні Наказ МОН від 

30.11.2015   № 

1931л

другий 

(базовий) 

рівень

7136 Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування

первинна професійна 

підготовка

25 ні Наказ МОН від 

26.05.2017  № 

111-л

другий 

(базовий) 

рівень

7136 Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

26.05.2017  № 

111-л

другий 

(базовий) 

рівень

7433 Кравець первинна професійна 

підготовка

25 ні Наказ МОН від 

06.09.2017 № 

189-л

другий 

(базовий) 

рівень

7433 Кравець професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

06.09.2017 № 

189-л

другий 

(базовий) 

рівень

5220 Продавець продовольчих 

товарів

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

06.09.2017 № 

189-л

другий 

(базовий) 

рівень

5220 Продавець продовольчих 

товарів

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

06.09.2017 № 

189-л

другий 

(базовий) 

рівень

7212 Електрогазозварник первинна професійна 

підготовка

50 ні Наказ МОН від 

07.12.2017  № 

379-л

другий 

(базовий) 

рівень

7212 Електрогазозварник професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

10 ні Наказ МОН від 

07.12.2017  № 

379-л

другий 

(базовий) 

рівень

7122 Муляр первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

07.12.2017  № 

379-л

другий 

(базовий) 

рівень

7122 Муляр професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

07.12.2017  № 

379-л

другий 

(базовий) 

рівень

4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення

первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

25.07.2019  № 

946-л

третій (вищий) 

рівень

Назва НЗ

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Роменське вище 

професійне  училище»

Місцезнаходження юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

42000, Сумська область, м.Ромни, вул.Коржівська,44



4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

30 ні Наказ МОН від 

25.07.2019  № 

946-л

третій (вищий) 

рівень

7132 Лицювальник-плиточник первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7132 Лицювальник-плиточник професійно-технічне 

навчання

10 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7132 Лицювальник-плиточник перепідготовка 5 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7132 Лицювальник-плиточник підвищення кваліфікації 10 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7436 Швачка первинна професійна 

підготовка

25 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7436 Швачка професійно-технічне 

навчання

10 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7436 Швачка перепідготовка 5 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7436 Швачка підвищення кваліфікації 5 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7133 Штукатур первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7133 Штукатур професійно-технічне 

навчання

10 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7133 Штукатур перепідготовка 5 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

7133 Штукатур підвищення кваліфікації 10 ні Наказ МОН від 

01.04.2020 № 

119-л

третій (вищий) 

рівень

Код ВСП НЗ 

в ЄДЕБО

Ідентифікаційний код 

відокремл. підрозділу НЗ

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного 

угруповання) 

1

Додаткови

й показник 

1

Види професіної 

підготовки

Ліцензований 

обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер 

рішення 

Код 

проф. 2

Назва професії 2 (у 

разі інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва професії 

3 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва 

професії 4 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 5

Назва 

професії 5 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

1. вул.Коржівська,44
2. 
3. 

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 МАК від 29 червня 1995 р., протокол № 19 (наказ Міністерства освіти України від 19.07.1995 №215);

рішення ДАК від 10 лютого 1998 р., протокол № 12;
рішення ДАК від 9 червня 1998 р., протокол № 14;

рішення Акредитаційної комісії від 3 червня 2014 р., протокол № 109 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 2323 л);
рішення Акредитаційної комісії від 28 травня 2015 р., протокол № 116 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2015 № 1415 л);
рішення Акредитаційної комісії від 17 листопада 2015 р., протокол № 119 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2015 № 1931 л).

наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2019 № 946- л.
наказ МОН від 01.04.2020 № 119-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 199- л.

рішення ДАК від 10 березня 2011 р., протокол № 86 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.03.2011 № 764-Л);
рішення ДАК від 26 квітня 20121 р., протокол № 95 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 № 1485-Л);
рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013р., протокол № 104 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 № 2070-л);

наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2017 № 111- л;
наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2017 № 145- л;
наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2017 № 189- л;

рішення ДАК від 4 липня 2001 р., протокол № 34;
рішення ДАК від 9 квітня 2002 р., протокол № 38 (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2002 № 268);

рішення ДАК від 4 червня 2009 р., протокол № 78 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 № 2673-Л);
рішення ДАК від 26 травня 2010 р., протокол № 83 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 № 1784-Л);

рішення ДАК від 15 липня 2003 р., протокол № 46 (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2003 № 480);
рішення ДАК від 21 червня 2005 р., протокол № 56 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2005 № 1858-Л);
рішення ДАК від 20 грудня 2005 р., протокол № 58 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2005 № 2332-Л);
рішення ДАК від 27 лютого 2007 р., протокол № 65 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2007 № 421-Л);
рішення ДАК від 01 липня 2008 р., протокол № 72 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008 № 2180-Л);

Наказ МОН від 20.02.2018 № 137 «Про переоформлення ліцензії»

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної 

особи 

рішення ДАК від 10 червня 1997 р., протокол № 8;

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

Місце провадження освітньої діяльності:

Найменування юридичної особи: Державний професійно-технічний навчальний заклад Роменське вище професійне  училище»

рішення ДАК від 9 червня 1999 р., протокол № 21;

рішення ДАК від 11 квітня 2000 р., протокол № 26;
рішення ДАК від 12 грудня 2000 р., протокол № 30;


