
ПРОТОКОЛ №6 

Засідання Статутної комісії ЛНАМ 

 від  01 березня 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, Жила В.М. - юрисконсульт, Рудник Л.М. – начальник відділу 

кадрів, Тканко З.О. – вчений секретар, 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, Гранкіна В. – голова студентського самоврядування. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

 

Пропозиції до п.5.8.: 

Доручити юрисконсульту порядок підпунктів встановити, згідно пріоритетів Академії. 

- 4 підпункт викласти у наступній редакції: «одержувати, у разі поєднання навчання з 

роботою, додаткову відпустку за місцем роботи і користуватися усіма належними у 

такому випадку пільгами»; 

- 10 підпункт викласти у наступній редакції: «участь у заходах з освітньої, мистецької, 

наукової, науково-дослідної, спортивної, громадянської діяльності, що проводиться в 

Україні та за кордоном, у встановленому законом порядку»; 

- 22 підпункт викласти у наступній редакції: «моральне та/або матеріальне заохочення за 

успіхи у навчанні, творчості, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та 

спортивні досягнення, тощо»; 

- 31 підпункт викласти у наступній редакції: «розмір стипендіального фонду в Академії 

повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не 

більше як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти 

державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії, згідно 

положення про стипендіальне забезпечення ЛНАМ»; 

- 33 підпункт із проекту положення вилучити; 

- У 34 підпункті слово «спеціальністю» замінити на слово «спеціалізацією» 

- 35 підпункт викласти у наступній редакції: «особам, які досягли значних успіхів у 

навчанні та/або творчій, науковій діяльності, за рішенням вченої ради Академії можуть 

призначатися персональні стипендії» 

- 36 підпункт із проекту положення вилучити; 

 

Пропозиції до п.5.9.: 

- додати підпункт №4: «зберігати належний порядок і майно Академії» 

- Студент може бути відрахований:  

      за невиконання навчального плану та графіку навчального процесу; 

            в інших випадках, передбачених законодавством України, «Положенням про організацію         

           навчального процесу у Львівській національній академії мистецтв», Правилами           

           трудового розпорядку Академії і цим Статутом. 

 

Решту пунктів Розділу 5 «Права та обов’язки Академії» проекту статуту ЛНАМ залишити без 

змін, встановивши відповідну нумерацію.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до проекту статуту, згідно обговорення. 

 

 

                    Голова Статутної комісії ЛНАМ                                        Р.С. Шафран 

 

                                   Секретар                                       Я.В.Сколоздра 


