ПРОТОКОЛ №1
Засідання Статутної комісії ЛНАМ
від 16 грудня 2015 р.
ПРИСУТНІ: Шафран Р.С. – в.о.ректора, голова комісії;
Медвідь Л.М. – завідувач кафедри монументального живопису, Максименко А.В. – голова
методичної комісії, Тканко З.О. – вчений секретар, 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. Про мету створення Статутної комісії ЛНАМ. Про необхідність приведення у
відповідність до Закону України Про вищу освіту Статуту ЛНАМ.
«Діючий статут було затверджено Міністерством освіти і науки у 2013 році. Він є
опублікований на офіційному сайті Академії. У тексті нового статуту потрібно врахувати всі
особливості мистецького навчального закладу, адаптувати його до закону України Про вищу
освіту та погодити його зборами трудового колективу і у юридичному відділі Міністерства
освіти і науки України».
Додала, що в своїй роботі Статутна комісія повинна керуватися законодавством України, так як
закон має вищу силу ніж статут, а тому всі зміни до тексту нового статуту повинні вноситися у
правовому полі. Запропонувала використати в роботі напрацювання, зроблені попереднім
юрисконсультом Мудриком В.В.
ВИСТУПИЛИ:
Медвідь Л.М. Про доцільність внесення до нового статуту пропозицій, які б найбільше
відповідали потребам мистецького навчального закладу. Про відстояння інтересів академії в
Міністерстві освіти і науки. Про надану Міністерством освіти і науки автономію навчальним
закладам та можливість нею скористатися.
Маркович К.П. Зауважив, що зміни до тексту діючого статуту, напрацьовані Мудриком В.В.,
були проголосовані і взяті за основу на зборах трудового колективу у травні 2015 року.
Шафран Р.С. Закликала членів Статутної комісії в роботі над пропозиціями взяти до уваги не
лише Закон України про вищу освіту, але також і розпорядження та постанови Міністерства
освіти і науки, постанови Кабінету міністрів України, та інші установчі документи, що
стосуються приймальної комісії; профспілкових організацій; порядку присвоєння вчених звань.
Також додала, що в Законі України про вищу освіту враховано особливості мистецьких
навчальних закладів, зокрема йдеться про науково-творчі майстерні, наукові інститути,
асистентуру та інші, на що теж потрібно звернути увагу.
Внесла пропозицію про внесення до складу Статутної комісії секретаря – Сколоздри Я.В.
Члени Статутної комісії підтримали дану пропозицію.
УХВАЛИЛИ: Усім структурним підрозділам Львівської національної академії мистецтв
розробити та подати пропозиції до проекту Статуту ЛНАМ, про що видати відповідне
розпорядження.
Внести зміни до наказу №38 по академії від 29.04.2015 Про створення статутної комісії та
включити в склад Статутної комісії помічника ректора Сколоздру Я.В.
Призначити наступне засідання Статутної комісії на понеділок, 28 грудня 2015.
Голова Статутної комісії ЛНАМ
Протокол
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