МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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(вища освіта)
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коледж”

Ідентифікаційний код юридичної особи

02011226

Місцезнаходження юридичної особи

85102 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул.
Суворова, б. 15

Посада особи органу ліцензування, яка
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Д ата і номер попередніх р іш ен ь:
МАК від 18 червня 1993 р. протокол №5, ДАК від 13 квітня 1999 р. протокол №19, ДАК від 9 червня 1999 р. протокол №21
ДАК від 24 лютого 2004 р. протокол №49 (наказ МОН України від 09.03.2004 р. №183), ДАК від 4 червня 2009 р. протоко;
№78 (наказ МОН України від 09.07.2009 р. №2673л), Акредитаційна комісія від 3 червня 2014 р. протокол №109 (нака:
МОН України від 11.06.2014 р. №2323л), наказ МОН України від 20.03.2017 р. №58-л

12 травня 2017 р.

Г

витяг
ВО №00586-058601
з Єдиної державної електронної бази з питань освіти
щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти

Комунальний заклад ”Костянтинівський медичний коледж”
Ід ен ти ф ікац ій н и й код:

02011226

М ісцезнаходж ення ю р и д и ч н о ї особи: 85102 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Суворова, б. 15

№
з/п

Ш ифр та
найменування
галузі знань

Код та найменування спеціальності

Л іцензований
обсяг

Номер і дата
рішення

1

2

•з

4

5

240

наказ МОН № 58-л ві,
20.03.2017

Підготовка молодших спеціалістів
1

22 Охорона
здоров’я

№
з/п

Ш ифр та
найменування
галузі знань

1

2

223

М едсестринство

Ліцензований
Код та найменування спеціальності
обсяг
Д енна Заочна
3

4

Номер і дата
рішення
5

Підготовка молодших спеціалістів
1

1201 М едицина

5.12010101

Лікувальна справа

ЗО

0

наказ М ОН № 2323л
від 11.06.2014

2

1201 М едицина

5.12010102

Сестринська справа

150

0

наказ М ОН № 2323л
від 11.06.2014

3

1201 М едицина

5.12010105

А кушерська справа

60

0

наказ М ОН № 2323л
від 11.06.2014

