
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОГО ІНCТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 29 березня 2018 року 

 (витяг з протоколу №7) 

 

По п. 1 порядку денного: 

Слухали: Обговорення та затвердження «Положення про порядок 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра 

та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» у новій редакції. 

Вирішили:  

1. Затвердити «Положення про порядок конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Київського 

інституту музики ім. Р. М. Глієра та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів)» у новій редакції та видати наказ про введення його в дію. 

2. При проведенні конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників КІМ ім. Р.М. Глієра, оголошеного 

27.02.2018 р. (наказ №46-К), керуватися введеним в дію «Положенням...». 

3. Внести необхідні зміни та уточнення у посадові інструкції науково-

педагогічних працівників КІМ ім. Р.М. Глієра відповідно до введеного в дію 

«Положення...». 

 

 

По п. 2 порядку денного: 

Слухали: Обговорення та затвердження «Положення про 

планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у 

Київському інституті музики ім. Р. М. Глієра».  

Вирішили:  

1. Затвердити «Положення про планування та облік навантаження 

науково-педагогічних працівників у Київському інституті музики 

ім. Р. М. Глієра» та видати наказ про введення його в дію.. 

2. Завідувачам кафедр керуватися введеним в дію «Положенням…» при 

плануванні обсягу навантаження науково-педагогічних працівників у частині 

творчої, наукової, методичної, організаційної роботи, починаючи з 2018-2019 

навчального року. 

 

 

По п. 3 порядку денного: 

Слухали: Обговорення проекту Статуту КІМ ім. Р. М. Глієра (нової 

редакції) із врахуванням рішення Київської міської ради від 08.02.2018 р. 

№ 12/4076 «Про перейменування Київського інституту музики 

ім. Р. М. Глієра».  
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Вирішили:  

1. Ухвалити проект Статуту Київської муніципальної академії музики 

ім. Р. М. Глієра та передати на обговорення Загальним зборам трудового 

колективу КІМ ім. Р. М. Глієра.  

2. Направити проект Статуту Київської муніципальної академії музики 

ім. Р. М. Глієра на розгляд Департаменту культури КМДА. 

 

 

По п. 4 порядку денного: 

Слухали: Про конференцію «Молоді музикознавці» у 2019 році.  

Вирішили:  

1. Запланувати проведення конференції «Молоді музикознавці» на 9, 10, 

11 січня 2019 року.  

2. Направити до Міністерства культури України на затвердження лист з 

планом проведення конференції «Молоді музикознавці» у 2019 році. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради,  

ректор КІМ ім. Р.М. Глієра,  

професор, народний артист України   О.Й. ЗЛОТНИК 

                                                                 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства, доцент   О.В. ГАРМЕЛЬ  

 


