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НАМ України уважно проаналізувала Акт аудиту Рахункової палати 

щодо ефективності використання коштів державного бюджету, виділених 

Національній академії мистецтв України на підготовку наукових кадрів, від 

17.07.2015 № 26 - 10/44 - "0", Рішення та Звіт Рахункової палати України 

від 08 вересня 2015 року № 4-3 про результати аудиту ефективності 

використання коштів з Державного бюджету, виділених Національній 

академії наук України та національним галузевим академіям наук України на 

підготовку наукових кадрів і повідомляє: 

1. Академією взяте до уваги зауваження, зазначене в п.7 Рішення 

Рахункової палати та видано відповідний Наказ НАМ України щодо 

забезпечення належного контролю за підготовкою наукових кадрів в 

аспірантурі підлеглої організації - Інституті проблем сучасного мистецтва. 

В зазначеному Наказі згідно до Положення про підготовку науково-

педагогічних та наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від01.03.1999 р. № 309, особливу увагу відповідних 

структурних підрозділів Академії звернуто на якість підготовки аспірантів та 

досягнення кінцевого результату навчання - захисту дисертаційних 
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боку НАМ України за діяльністю аспірантури ІПСМ, чітке дотримання 

термінів подання звітності Інституту з зазначеного питання до НАМ України. 

2. Стосовно рекомендації Рахункової палати України щодо приведення 

змісту Статуту НАМ України у відповідність до правового статусу академій, 

їх повноважень, функцій та джерел фінансового забезпечення ( п.4 Рішення 

Рахункової палати), повідомляємо, що зазначене питання буде 

проаналізоване Президією НАМ України та за необхідності 

винесене на розгляд Загальних зборів Академії. 

Одночасно повідомляємо, що НАМ України та її підпорядкованими 

організаціями, зокрема ІПСМ надання платних послуг з підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів понад державне замовлення не здійснювалося 

та на перспективу не передбачається. 

Результати аудиту Рахункової палати України ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національній академії 

мистецтв України на підготовку наукових кадрів, будуть розглянуті на 

черговому засіданні Президії НАМ України, про що буде надано відповідну 

додаткову інформацію. 

Віце-Президент НАМ України, 
академік /W^^^f\>^-~ М.І.Яковлєв 
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