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Місцезнаходження юридичної особи: 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 18

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг                  

(на одному 

курсі (році 

навчання)

Можливість 

здійснювати 

підготовку іноземців 

та осіб без 

громадянства  

(так/ні)

Номер рішення за кожною 

спеціальністю за освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст або

рішення за кожною 

спеціальністю  у сфері фахової 

передвищої освіти прийнятого 

у 2018, 2019 роках (наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної  

спеціальності)

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлен

ого структурного 

підрозділу

Дата і номер рішення 

про необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

1 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і 

оподаткування
40 ні

Наказ МОН від 06.11.2019 № 

979-л

2 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування

40 ні
Наказ МОН від 06.11.2019 № 

979-л

3 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

100 ні
Наказ МОН від 06.11.2019 № 

979-л

4 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 185 ні

Наказ МОН від 06.11.2019 № 

979-л

5 24
Сфера 

обслуговування
241

Готельно-

ресторанна справа
115 ні

Наказ МОН від 06.11.2019 № 

979-л

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 18

Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій

Дата і номер попередніх рішень МОН:

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

Наказ МОН від 06.08.2021 № 121-л

Ідентифікаційний код: 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10


