
ПРОТОКОЛ №5 

Засідання Статутної комісії ЛНАМ 

 від  08 лютого 2016 р. 

 

ПРИСУТНІ: Шафран Р.С. – в.о.ректора, голова комісії; 

Сколоздра Я.В. – секретар комісії; 

Члени комісії: Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Медвідь Л.М. – завідувач кафедри 

монументального живопису, Максименко А.В. – голова науково-методичної комісії, Жила В.М. 

- юрисконсульт, Тканко З.О. – вчений секретар, Маркович К.П. – голова профкому працівників, 

Углик Н.В. – головний бухгалтер Кусько Г.Д. – декан ф-ту ДПМ; Шмагало Р.Т. – декан ф-ту 

ІТМ; Шумський І.П. – декан ф-ту ОМіР; Студницький Р.О. – декан ф-ту дизайну.  

 

СЛУХАЛИ: 

Пропозиції до Розділу 5 «Права та обов’язки Академії» проекту статуту ЛНАМ: 

Жила В.М. Зачитала пропозиції до пунктів 5.4. та 5.6., що надійшли від факультетів Дизайн та 

ІТМ. 

 

Пропозиції до п.5.1.: 

- у п.5.1. перший підпункт викласти у наступній редакції: «розробляти та реалізовувати 

освітні та наукові програми в межах ліцензованих спеціальностей»; 

- до шостого підпункту п.5.1 розробити відповідне положення; 

- дев’ятий підпункт п.5.1. викласти у наступній редакції: «самостійно розробляти та 

запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-творчої та інноваційної 

діяльності; 

- десятий підпункт п.5.1. викласти у наступній редакції: «самостійно запроваджувати 

спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін; розробляти і 

пропонувати на розгляд Міністерства освіти і науки нові освітні спеціальності»; 

- після 11 підпункту додати абзац №12, наступного змісту: «присвоювати звання приват-

професора, приват-доцента, почесного доктора (Doctor Honoris Causa), почесного 

професора Академії, нагороджувати нагородами Академії згідно з положеннями, 

затвердженими у усталеному порядку»; 

- до дванадцятого підпункту п.5.1. розробити відповідне положення; 

- підпункт тринадцятий п.5.1. із проекту статуту вилучити. 

 

До п.5.4.: 

- другий підпункт п.5.4. викласти у наступній редакції: «на академічну мобільність для 

провадження професійної діяльності, згідно з положенням… та розробити відповідне 

положення. 

 

До п.5.7.: 

- четвертий підпункт п.5.7. викласти і наступній редакції: «Ректор Академії відповідно до 

законодавства, статуту та колективного договору, за погодженням з ректоратом,визначає 

порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та 
заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників 

Академії. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до проекту статуту, згідно обговорення. До пунктів 5.1.(6 

підпункт), 5.1. (12 підпункт) та п.5.4. (2 підпункт) розробити відповідні положення. 

 

 

 

                Голова Статутної комісії ЛНАМ                                        Р.С. Шафран 

 

                           Секретар                                       Я.В.Сколоздра 


