
 
 
 
 
Про переоформлення ліцензії на про-
вадження освітньої діяльності Хмель-
ницькому економіко-правовому фа-
ховому коледжу Приватного акціо-
нерного товариства “Вищий нав-
чальний заклад “Міжрегіональна 
академія управління персоналом” 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяль-
ності”, статті 43 Закону України “Про освіту”, статті 45 Закону України “Про 
загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 
№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 
30.12.2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності”, розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 
20.11.2015 № 570/2015-р “Про покладення функцій щодо видачі ліцензій на 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації”, від 30.06.2017 № 481/2017-р 
“Про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 
Хмельницької області”, відповідно до протокольного рішення  комісії з питань 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Хмельницької області від 
29.10.2021 № 4: 

1. Переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні 
повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти При-
ватному акціонерному товариству “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна 
академія управління персоналом” для відокремленого підрозділу “Хмельниць-
кий економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного товариства 
“Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” 
у зв’язку зі зміною найменування відокремленого підрозділу з “Хмельницький 
економіко-правовий коледж Приватного акціонерного товариства “Вищий нав-
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чальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” на “Хмель-
ницький економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного това-
риства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління 
персоналом” (ідентифікаційний код юридичної особи: 00127522, вулиця Фро-
метівська, будинок 2, місто Київ; ідентифікаційний код відокремленого під-
розділу юридичної особи 35839701, проспект Миру, будинок 101-А, місто 
Хмельницький, Хмельницька область). 

2. Визнати недійсною ліцензію Серія АА № 319066 від 07.12.2011 року, 
видану управлінням освіти і науки Хмельницької обласної державної адміні-
страції Приватному акціонерному товариству “Вищий навчальний заклад 
“Міжрегіональна академія управління персоналом для відокремленого підроз-
ділу “Хмельницький економіко-правовий коледж Приватного акціонерного 
товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління 
персоналом”. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


