ПРОТОКОЛ №2
Засідання Статутної комісії ЛНАМ
від 28 грудня 2015 р.
ПРИСУТНІ: Шафран Р.С. – в.о.ректора, голова комісії, Медвідь Л.М. – завідувач
кафедри монументального живопису, Максименко А.В. – голова науково-методичної
комісії, Яців Р.М. – проректор з наукової роботи, Студницький Р.О. – декан факультету
дизайну, Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ, Жила В.М. - юрисконсульт, Рудник Л.М. –
начальник відділу кадрів, Углик Н.В. – головний бухгалтер, Маркович К.П. – голова
профкому працівників, Гранкіна В. – голова студентського самоврядування.
СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Внесла пропозицію про доповнення Статутної комісії деканами факультетів
- Кусько Г.Д., Студницьким Р.О., Шумським І.П., Шмагало Р.Т.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно.
Максименко А.В. Вніс пропозицію про встановлення регламенту засідань Статутної
комісії. Виступ регламентується 5 хвилинами.
Жила В.М. Представила пропозиції змін до Статуту ЛНАМ, що надійшли від відділу ІТ,
кафедри академічного рисунку, кафедри ІТМ, деканату Дизайну, кафедри сакрального
мистецтва. Проекти пропозицій додаються.
Максименко А.В. Щодо узгодження процедури розгляду пропозицій.
Шафран Р.С. Про розгляд пропозицій у двох таблицях. Про опрацювання Загальної
частини.
В обговоренні пропозицій до змін прийняли участь Медвідь Л.М., Студницький Р.О.,
Углик Н.В., Рудник, Шафран Р.С., Кусько Г.Д., Маркович К.П.
Пропозиції до Розділу 1 «Загальна частина» проекту статуту ЛНАМ,:
До п. 1.1. - Академія є правонаступником Львівського державного інституту прикладного
та декоративного.
До п.1.2. - щодо зміни адреси веб-сайту та адреси Академії, а саме: веб-сайт:
www.lnam.edu.ua
e-mail: artacademy@mail.lviv.ua,office@lnam.edu.ua
До п.1.3 – пропозицій не надходило.
До п. 1.4. – залишити без змін.
До п. 1.5. - використати наступну послідовність - діяльність відповідно до напрямів
навчальної, творчої, наукової та виробничої діяльності Академії.
До п. 1.6. – залишити без змін.
До п. 1.7. – доповнити положенням: кафедри, факультети, інститут, училище, науководослідний сектор, навчально-виробничі майстерні та навчально-виробничі бази,
адміністративно-управлінські відділи, бібліотека, редакційно-видавничий відділ, музей,
мистецькі галереї, аспірантура, докторантура та інші підрозділи, які діють на підставі
положень, затверджених в установленому порядку. Рішення про утворення і
реорганізацію структурних підрозділів приймає Вчена рада Академії.
До п.1.8 – другий абзац - Інститут є створений відповідно до;
- третій абзац - У своїй
діяльності Інститут керується положенням, що затверджується Вченою радою Академії; п’ятий
абзац -Керівництво Інституту здійснює директор, який обирається на конкурсній основі Вченою
Радою Академії і призначається на посаду Ректором Академії за контрактом строком на п’ять
років. Шостий абзац - Директор Інституту не може перебувати на посаді більш як два строки

підряд; положенням, що затверджується Вченою радою Академії;
До п.1.9. другий абзац - положенням, що затверджується Вченою
радою Академії. Третій абзац - Керівництво Училища здійснює директор, який обирається на
конкурсній основі Вченою Радою Академії і призначається на посаду Ректором Академії за
контрактом строком на п’ять років. Четвертий абзац - Директор Училища не може перебувати на
посаді більш як два строки підряд.
До п.1.10. перший абзац - Факультет
Академії є організаційним структурним підрозділом, який здійснює освітню діяльність,
призначений організовувати й об’єднувати, планувати й координувати діяльність кафедр
споріднених спеціальностей (спеціалізацій), забезпечувати оптимальні умови для розвитку
навчально-творчого, творчого, наукового, науково-дослідного, виховного процесів на кафедрах,
контролювати і здійснювати підготовку аспірантів та докторантів у спеціальностях та
спеціалізаціях охоплених форматом факультету.

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до проекту статуту, згідно обговорення.

Голова Статутної комісії ЛНАМ
Секретар

Р.С. Шафран
Р.Т. Фур

