
Додаток Л
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від %£) о?, 20 д?/ р. Лг2 3¥-/с̂

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
\ сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаз ті 2-І Закону України «Про вишу освіту», 
пункту 2 І [рмкінцевнх та перехідних положень Закон)' України «! Іро внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
4878

Дата
23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
2856/0/9-21 24.03.2021

1 Найменування юридичної особи Одеський державний університет 
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571570
[ Іайменування відокремленого X е р с о 11 с ь к и й с] і а к у л ьтст О де с ь к о го
с труктурного підрозділу юридичної особи державного університету внуч ріпініх 

справ
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

41049283

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 295 (на 
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої 
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному 

рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням 
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва оеьі їньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
ОСВІТИ

Лі цеп юваний обсяг, 
осіб (на рік)

Право

1

081 Право

-

перший
(бакалаврський) 

рівень

295



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 03 20 О/ р. № 3¥

Про переоформлення л іц е н з ій  на провадження освітньої діяльності
\ сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Гіро вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закон) України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вашої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
4881

Дата
23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
2858/0/9-21

) Іат а
24,03.2021

Найменування юридичної особи Одеський державний університет 
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571570
Н ай ме ну ва11 н я ві до кре м л с н ого 

Іструктурного підрозділу юридичної особиІ

Херсонський факультет Одеського 
державного університету внут рішніх 
справ

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

41049283

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність, 
ліцензований обсяг 135 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для 
доступу до професії, для якої запроваджено додаї кове регулювання, за освітніми 
програмами па відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої Код
програми ! спеціальності

1 1 і

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
і
; 1 Іразоохорониа 

діяльність
262 Правоохоронна діяльність перший

(бакалаврський)
рівень

135


