


 

1.13.1. українською мовою: ПЗВО “АКНМ”; 
1.13.2. англійською мовою: F&NMA. 

1.14.  Місцезнаходженням Академії є: 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, будинок 6. 
1.15. Додатковою адресою місця провадження освітньої діяльності є: 04073, м.Київ, вул. 
Кирилівська, буд.134. 
 

 

2. ЗАСНОВНИКИ АКАДЕМІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ 

2.1.  Засновниками Академії є: 
2.1.1. Прохорова Наталія Геннадіївна, паспорт ТТ №238233, виданий Подільським РВ ГУДМС 

України в м. Києві 02 вересня 2014 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2468618421, що зареєстрована за адресою: м. Київ., вул. Юрківська, буд. 34-А, кв.12. 

2.1.2. Лавріненко Юлія Валеріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2690415641, паспорт №002479041, орган, що видав 8027, виданий 31.10.2018, яка зареєстрована за 
адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 12/1, гурт. 
2.1.3.   Дячкіна Лідія Сергіївна, паспорт громадянина України МЕ 314564, виданий Артемівським 

РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області 19 червня 2003 року, зареєстрована за адресою: м. 
Олександрівськ, вул. Нова, буд. 112. 

2.1.4. Сірий Олександр Дмитрович, паспорт громадянина України ВК 448412, виданий 
Ворошиловським РВ ГУМВС України в місті Донецьку 13 лютого 2008 року, зареєстрований за 
адресу: м. Донецьк, вул. Постишева, буд.109, кв.3. 

2.2. Засновники мають право: 
2.2.1 затверджувати статут закладу вищої освіти та за поданням вищого колегіального органу 
громадського самоврядування закладу вищої освіти вносить до нього зміни або затверджує нову 
редакцію; 
2.2.2. укладати в місячний строк контракт з керівником закладу вищої освіти, обраним за 
конкурсом у порядку, встановленому  Законом України “Про вищу освіту”; 
2.2.3. за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої 
освіти достроково розривати контракт із керівником закладу вищої освіти з підстав, визначених 
законодавством про працю, чи за порушення статуту закладу вищої освіти та умов контракту; 
2.2.4 здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу вищої освіти; 
2.2.5. здійснювати контроль за дотриманням статуту закладу вищої освіти; 
2.2.6 здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством. 
2.3. Засновники зобов'язані: 
2.3.1. додержувати установчих документів Академії і виконувати рішення загальних зборів та 
інших органів управління Академії; 
2.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Академією, в тому числі і пов'язані з майновою участю, 
а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими 
документами; 
2.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
Академії; 
2.3.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими 
документами. 
  

3. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ 

3.1. Освітня діяльність Академії провадиться на принципах: 
• автономії та самоврядування; 
• розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника і державних органів та 
органів місцевого самоврядування, органів закладу вищої освіти та його структурних підрозділів; 
• незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій. 
3.2. Основними завданнями Академії є: 
• провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої 
освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; 




































