
ПРОТОКОЛ №7 

Засідання Статутної комісії ЛНАМ 

 від  21 березня 2016 р. 

 

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

Сколоздра Я.В. – секретар комісії; 

Члени комісії: Жила В.М. - юрисконсульт, Рудник Л.М. – начальник відділу кадрів, Углик 

Н.В. – головний бухгалтер, Максименко А.В. – голова науково-методичної комісії, 

Маркович К.П. – голова профкому працівників, 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 6 «Органи управління Академією. Права та обов’язки ректора» 

проекту статуту ЛНАМ: 

 

Пункти 6.1. та 6.2. взяти із діючого статуту, відповідно змістивши нумерацію пунктів у 

проекті статуту. 

 

Пункт 6.5. викласти у наступній редакції: «Порядок обрання, призначення та звільнення з 

посади ректора Академії здійснюється відповідно до порядку затвердженого Вченою 

радою Академії, методичних рекомендацій Кабінету Міністрів» 

 

Пропозиції до пункту 6.6.: 

- підпункт 5 викласти у наступній редакції: «Є розпорядником майна і коштів 

Академії в межах чинного законодавства» . 

- підпункт 10 викласти у наступній редакції: «Відповідає за формування контингенту 

студентів, аспірантів і докторантів». 

- підпункт 14 викласти у наступній редакції: «Відповідає за якість роботи 

професорсько-викладацького складу, належну організацію навчальної, наукової і 

виховної роботи». 

- підпункт 17 викласти у наступній редакції: «Контролює побутові умови, стан 

фізичного виховання і оздоровлення студентів». 

 

Пункт 6.7. викласти у наступній редакції:  

«Ректор Академії відповідає за провадження освітньої, творчої, наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі, за результати 

фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього 

закладу». 

 

Пункт 6.8. викласти у наступній редакції: 

«Ректор Академії щороку звітує перед МОН та конференцією трудового колективу» 

 

Пункт 6.9. викласти у наступній редакції: 

«Ректор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам – проректорам, 

які працюють за контрактом і здійснюють керівництво, науково-педагогічною, науковою 

та адміністративно-господарською роботою. Прийняття на роботу і звільнення 

проректорів здійснюється за наказом ректора на умовах, передбачених чинним 

законодавством  України. Кількість проректорів визначає Міністерство освіти і науки 

України» 

 



У пункті 6.10. розробити порядок, згідно якого після виходу на пенсію з посади ректора 

Академії особа, яка працювала на цій посаді не менше ніж 10 років підряд, може бути 

призначена радником ректора на громадських засадах або за рахунок власних надходжень 

Академії. 

 

Пункти 6.11. та 6.12. обєднати, відповідно змістивши нумерацію.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до проекту статуту, згідно обговорення. 

 

 

                    Голова Статутної комісії ЛНАМ                                        Р.С. Шафран 

 

                                   Секретар                                       Я.В.Сколоздра 
 


