Міністерство культури та інформаційної політики України
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації )
К ИЇВ С Ь К А МУ Н ІЦ И ПА Л Ь Н А АКА Д Е М ІЯ МУ З И КИ ІМ . Р. М. Г ЛІ ЄР А

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА
від 20 травня 2021 року
(витяг з протоколу №7)
Присутні 17 з 22х членів Вченої ради, що складає 77 %
Засідання Вченої ради проведено в Актовій залі КМАМ ім. Р. М. Глієра
з урахуванням вимог та обмежень, обумовлених карантином та посиленими
протиепідемічними заходами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

По п.1 порядку денного:
Слухали: Проведення конкурсного відбору щодо заміщення
вакантних
посад
науково-педагогічних
працівників
КМАМ
ім. Р. М. Глієра (доп. учений секретар О. В. Гармель).
Вирішили:
І. За результатами таємного голосування на Вченій раді призначити на
вакантну посаду науково-педагогічного працівника КМАМ ім. Р. М. Глієра
та укласти з ним строковий трудовий договір на зазначений термін:
- Фогель Любов Олегівну – на посаду викладача (1 ст.) кафедри
естрадного співу факультету мистецтва співу та джазу з 20.05.2021 р.
по 26.08.2023 р. (протокол лічильної комісії №2).
ІІ. Відповідним підрозділам зробити накази.
По п.2 порядку денного:
Слухали: Про встановлення вартості навчання в КМАМ
ім. Р. М. Глієра та вартості проживання в студентському гуртожитку
КМАМ ім. Р. М. Глієра у 2021-2022 навч. році (доп. головний бухгалтер
І. П. Вахненко).
Вирішили:
1. Для здобувачів вищої освіти та здобувачів фахової передвищої
освіти, які навчаються у КМАМ ім. Р. М. Глієра за ОКР Молодший
спеціаліст, ОПС Фаховий молодший бакалавр, ОС Бакалавр, ОС Магістр
за договорами, які укладені у 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 навч. роках,
провести індексацію вартості навчання з 01.09.2021 року в межах офіційно
визначеного рівня інфляції Державною службою статистики за 2020 рік
(105%).

1.1. Завідувачу денним відділенням Кречковській Р. О. забезпечити
організацію укладання Додаткових угод до Договору про надання освітніх
послуг між КМАМ ім. Р. М.Глієра та фізічною (юридичною) особою.
2. Для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,
зарахованих на навчання до КМАМ ім. Р. М. Глієра у 2021-2022 навч. році
за ОПС Фаховий молодший бакалавр, ОС Бакалавр, ОС Магістр (денна та
заочна форми навчання) та для слухачів (іноземних громадян) курсу
підготовки до вступу до музичних закладів фахової передвищої, вищої освіти
встановити таку вартість навчання на 2021-2022 навч. рік (грн.):
Денна форма
Фаховий молодший бакалавр
58900
Бакалавр
50900
Магістр
54200
Заочна форма
Бакалавр
30500
Магістр
32500
Денна форма: іноземні громадяни
та особи без громадянства
Слухачі курсу підготовки до 56700
вступу до закладів фахової
передвищої, вищої освіти
Бакалавр
140200
Магістр
162200
Заочна форма: іноземні громадяни
та особи без громадянства
Бакалавр
84000
Магістр
97200

2.1. Для здобувачів вищої освіти в КМАМ ім. Р. М. Глієра, які
одночасно отримують додаткову спеціалізацію, встановити вартість
навчання у 2021-2022 навч. році з додаткової спеціалізації у розмірі 50% від
повної вартості навчання за відповідним освітньо-професійним ступенем,
освітнім ступенем.
3. Встановити вартість за проживання у студентському гуртожитку в
КМАМ ім. Р. М. Глієра у 2021-2022 навч. році для здобувачів фахової
передвищої, вищої освіти – громадян України, іноземних громадян та осіб
без громадянства, інших осіб у таких розмірах (грн.):
Розмір плати за проживання у студентському гуртожитку
КМАМ ім. Р. М. Глієра (за 1 місяць на 1 проживаючого)
Здобувачі фахової передвищої, вищої освіти - 390
громадяни України
Здобувачі вищої освіти - іноземні громадяни та 1100
особи без громадянства
Інші особи
1320
2

4. Відповідним підрозділам зробити накази.

Учений секретар,
кандидат мистецтвознавства,
доцент

О.В. ГАРМЕЛЬ
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