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І. СЛУХАЛИ: Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2015 році, план фінансової 

діяльності на 2016 рік  
 

Головний бухгалтер Академії  І.А.Цюпи відзначила, що у 2015 році кошти загального та 
спеціального фондів Академії були використані відповідно до затвердженого Міністерством 
освіти і науки України кошторису доходів і видатків на 2015 рік. 

З урахуванням внесених протягом року змін кошторис доходів і видатків Академії у  2015 
році склав 49 610,8 тис. грн., у т.ч.: 

- по загальному фонду    –  38 026,3 тис. грн. (76,6%); 
- по спеціальному фонду – 11 584,5 тис. грн. (23,4%).          

В 2015 році бюджетні асигнування по загальному фонду по КПКВ 2201160 «Підготовка 
кадрів ВНЗ III – IV рівнів акредитації» були отримані в сумі 36 274,8 тис. грн. В порівнянні з 
2014 роком в 2015 році фактична сума отриманих асигнувань по загальному фонду для підгото-
вки кадрів ВНЗ зросла  на 412,1 тис. грн. Для виконання наукових досліджень було виділено з 
бюджету 1 741,5 тис. грн., що на 188,1 тис. грн. менше, ніж у попередньому році. Кошти вико-
ристані в повному обсязі.  

Кошти загального фонду були використані у повному обсязі в межах кошторису, а саме по 
наступних статтях видатків: 

- заробітна плата – 16 804,2 тис.грн. (44,20%); 
- нарахування на заробітну плату – 5 979,4 тис.грн. (15,72%); 
- стипендія – 11 077,9 тис.грн. (29,13%); 
- обмундирування і харчування дітей-сиріт, допомога дітям-сиротам – 1 217,7 тис. грн. 

(3,20%); 
- оплата комунальних послуг – 2 893,3 тис. грн. (7,61%); 
- інші витрати –  53,8 тис. грн. (0,14%). 

Загальна сума надходжень до спеціального фонду академії  в 2015 році склала 11 584,5 
тис. грн., що на 1 286,1 тис.грн. більше, ніж в 2014 році. Згідно з програмною класифікацією, 
кошти до спеціального фонду академії надійшли за наступними напрямами: 

- по КПКВ 2201040 «Прикладні розробки за напрямами н/т діяльності» - 919,6 тис. грн.; 
- по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ III-IV рівнів акредитації” – 10 664,9 тис. грн. 
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У розрізі видів доходів надходження по КПКВ 2201160 “Підготовка кадрів ВНЗ III – IV рівнів 
акредитації” представлені у таблицях 2 і 3 проекту рішення. 

Видатки спеціального фонду в 2015 році склали 11 008,7  тис. грн. 
Основна частина витрат спеціального фонду, яка складає 5 687,4 тис.грн., використана на 

виплату заробітної плати (51,66%) і 2 032,2 тис. грн. – на нарахування  на заробітну плату 
(18,46%).  Загальна сума видатків на заробітну плату склала  7 719,6 тис. грн. (70,12%). У порів-
нянні з фактичними показниками 2014 року витрати на оплату праці в 2015 році зменшились на 
14,9%.  

Дані про структуру фонду заробітної плати по загальному та спеціальному фондах Акаде-
мії та чисельність персоналу представлена у таблицях 5 і 6 проекту рішення. Згідно з цими таб-
лицями в 2015 році в порівнянні з 2014 роком середньомісячна заробітна плата зменшилась  по 
всім категоріям персоналу на 0,02%,  а по робітникам зросла за рахунок підвищення мінімаль-
ної заробітної плати на 125,7 грн. 

Інші витрати спеціального фонду розподілились таким чином: 
- придбання предметів споживання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки – 1 044,9 

тис. грн. (9,49%),  з них видатки: 
 на придбання матеріалів, інструментів та інвентарю  –  335,3 тис. грн.; 
 на оплату послуг (оренда приміщень НКЦ, поточний ремонт обладнання, прид-

бання витратних матеріалів, послуги зв’язку, Internet, тощо) –  422,3 тис. грн.; 
 на оплату податків та обов’язкових платежів до бюджету – 287,3 тис. грн. 

- на відрядження –  105,9 тис. грн. (0,96%); 
- на комунальні послуги – 2 133,2 тис. грн. (19,38%); 
- на інші поточні видатки – 5,1 тис. грн. (0,05%). 

В 2015 році було виконано поточних та капітальних ремонтів господарським способом на 
загальну суму  39,8 тис. грн., а саме: 

 навчальних корпусів  –   24,1 тис. грн.; 
 гуртожитків –  13,3 тис. грн.; 
 спортивно - оздоровчих таборів –  1,2 тис. грн.; 
 спортивних залів –  1,0 тис. грн.; 
 котельні – 0,2 тис.грн. 

Благодійних внесків та дарунків у 2015 році було отримано на загальну суму 1 284,9 тис. 
грн., з них вартість матеріалів склала 83,3 тис. грн.,  вартість обладнання – 1 075,5 тис. грн., ко-
шти на виплату щомісячної допомоги Донецької обласної Ради студентам із числа дітей-сиріт 
та стипендії НКМЗ – 126,1 тис. грн. (табл.4 проекту рішення). 

Станом на 1 січня 2016 року в академії обліковується кредиторська заборгованість по опла-
ті послуг (крім комунальних) на загальну суму 0,7  тис. грн.  Кредиторська заборгованість ви-
никла в зв’язку з тим, що підприємства, які надавали відповідні послуги академії, не перереєст-
рувались на території України. 

Міністерством освіти і науки України доведена лімітна довідка про бюджетні асигнування 
та кредитування на 2016  рік за КПКВ 2201160 на загальну суму  48 747,5 тис. грн., з них асиг-
нування загального фонду бюджету складають 36 747,5 тис. грн., спеціального – 12 000,0 тис. 
грн.  Затверджений кошторис доходів і видатків на 2016 рік наведений у таблиці 7 проекту рі-
шення. Кошторис доходів і видатків на 2016 рік за КПКВ 2201040 наведений у таблиці 8. 

МОН України виділено на 2016 рік коштів загального фонду тільки по соціально-
захищеним видаткам, таким як заробітна плата, стипендія та комунальні послуги.  Тому за цих 
обставин необхідним є застосування ефективних заходів щодо економії енергоресурсів та  по-
шук додаткових джерел отримання коштів. 

Головуючий звернувся до членів вченої ради з питанням щодо зауважень та пропозицій 
до проекту рішення. Зауважень не поступило. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ:  

1 Ухвалити звіт про підсумки планово-фінансової діяльності Академії у 2015 році. 
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2 Проректорам Академії провести аналіз діяльності по своїм напрямкам з метою оцінки 
господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів під-
вищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи. Термін виконання – бе-
резень 2016 р. 

3 Направити зусилля на збільшення обсягу коштів спеціального фонду  шляхом забезпе-
чення зростання чисельності студентів I курсу, збереження контингенту студентів, збільшен-
ня обсягів госпдоговірних науково-дослідних робіт,  залучення додаткових джерел отримання 
коштів. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження тем дисертацій аспірантів і докторантів прийому 2015 року та 

уточнення тем дисертаційних робіт. 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків Турча-
нін М.А. доповів теми здобувачів наукового ступеня. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)  
УХВАЛИЛИ:  

1 Відповідно до п.11 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів 
затвердити теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук аспірантів 
прийому 2015 року у наступній редакції: 

- Солянова Г.О. - (спеціальність 02.00.04 – фізична хімія) – Термодинамічні закономір-
ності взаємодії компонентів в розплавах аморфообразуючої системи Cu-Ni-Ti-Hf; 

- Кошевой А.О. - (спеціальність 05.02.08 - технологія машинобудування) – Підвищення 
ефективності технологічних операцій фрезерування збірними фрезами; 

- Гузенко Д.Є. - (спеціальність 05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та ін-
струменти) – Підвищення енергоефективності процесів механічної обробки деталей на важких 
токарних верстатах за допомогою оптимізації параметрів системи збірного інструмента; 

- Тристан Б.Г. - (спеціальність 05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та ін-
струменти) – Удосконалення процесу проектування та виготовлення складнопрофільного ін-
струменту на основі розробки обладнання та технології 3D-прототипування; 

- Картамишев Д.О. – (спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском) – 
Удосконалення процесів видавлювання порожнистих деталей зі змінною товщиною стінки; 

- Косілов М.С. - (спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском) – Удо-
сконалення технологічних процесів виготовлення куванням великогабаритних пустотілих поко-
вок за рахунок розробки нових способів; 

- Євстигнєєв А.В. - (спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском) – 
Удосконалення конструкцій та умов експлуатації станин гідравлічних пресів проставочного ти-
пу; 

- Неруш А.О. - (спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском) – Удоско-
налення технології виробництва гарячекатаних куль на основі розвитку методів їх автоматизо-
ваного розрахунку і проектування; 

- Герасименко М.О. - (спеціальність 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і тех-
нології) – Удосконалення складу та технології виготовлення захисних покриттів при зварюванні 
відкритою дугою; 

- Дзержинська О.В. - (спеціальність 05.05.05 – піднімально-транспортні машини) – Об-
ґрунтування раціональних параметрів крокуючих механізмів екскаваторів-драглайнів; 

- Абакумов Д.С. - (спеціальність 05.05.05 – піднімально-транспортні машини) – Підви-
щення технологічного рівня кар’єрних одноківшових гідравлічних екскаваторів на стадії проек-
тування; 

- Проць В.В. - (спеціальність 05.05.05 – піднімально-транспортні машини) – Обґрунту-
вання структури і параметрів робочого обладнання потужного гідравлічного екскаватора; 

- Чебаненко О.В. - (спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування) – Удо-
сконалення автоматизованої електромеханічної системи для трьохкоординатної прецизійної 
фрезерної обробки; 
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- Квашнін В.В. - (спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування) – Розробка 
та дослідження комп’ютерної системи діагностування електромеханічного обладнання верста-
тів; 

- Тренкіна М.В. - (спеціальність 05.16.04 – ливарне виробництво) – Взаємодія рідкого 
алюмінію та ливарних сплавів на його основі з чавуном і сталлю; 

- Тищенко Є.Б. - (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством) – Організаційно-економічний механізм розвитку потенціалу альтернативної енерге-
тики України; 

- Мойсеєнко С.Г. - (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним гос-
подарством) – Фінансовий механізм реалізації регуляторної політики держави в сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності; 

- Кочетков Д.М. - (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним гос-
подарством) – Формування людського капіталу в умовах довгострокового економічного розви-
тку; 

- Чистюхіна Ю.А. - (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним го-
сподарством) – Інституційне забезпечення фіскального федералізму в Україні; 

- Гетьман М.А. - (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами) – 
Управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств (на прикладі підприємств 
машинобудування); 

- Олійник П.О. - (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами) – 
Формування системи управління знаннями промислових підприємств (на прикладі підприємств 
машинобудівної галузі); 

- Петрищева К.Г. - (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами) – 
Механізм фінансового ресурсозбереження з позиції економічної безпеки машинобудівних підп-
риємств; 

- Іовчева Л.І. - (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) – Механізм розвитку 
машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи; 

- Мельник С.В. - (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) – Імплементація ди-
ректив ЄС в контексті реструктуризації податкової системи України; 

- Чернюк О.О. - (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) – Стратегічні орієн-
тири розвитку страхового ринку в Україні 

2 Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економі-
чних наук к.е.н., доцента кафедри обліку та аудиту Мілявського Михайла Юрійовича «Форму-
вання механізму забезпечення сталого розвитку деакупованих територій Донбасу». Призначити 
науковим консультантом д.е.н., доцента Бурлуцького Сергія Віталійовича 

3. На підставі заяви аспірантки Біленької Юлії Олексіївни та згоди наукового керівника 
Поклонського Ф.Ю. затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня ка-
ндидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним 
господарством в наступній редакції «Регулювання природних монополій у сфері електропос-
тачання в Україні». 

4 Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора техніч-
них наук зі спеціальності 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском доцента кафедри ав-
томатизованих металургійних машин та обладнання Грибкова Едуарда Петровича (науковий 
керівник д.т.н., проф. Сатонін О. В.) в наступній редакції «Розвиток наукових основ і вдоско-
налення обладнання та технологій деформування довгомірних металопорошкових виробів в 
оболонці». 

5 Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора техніч-
них наук зі спеціальності 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском докторанта 2-го року 
навчання Жбанкова Ярослава Геннадійовича (науковий керівник д.т.н., проф. Алієв І.С.) в на-
ступній редакції «Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного деформування і 
удосконалення технологій кування крупних поковок». 

6 Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора техніч-
них наук зі спеціальності 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском докторанта 3-го року 
навчання Корчак Олени Сергіївни (науковий керівник д.т.н., проф. Лаптєв О.М.) в наступній 
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редакції «Розвиток наукових основ і методів інженерно-аналітичного розрахунку гідравлічних 
пресів з насосно-акумуляторним приводом». 

7  Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата техні-
чних наук зі спеціальності 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском аспірантки 3-го року 
навчання Маркової Марини Олександрівни (науковий керівник д.т.н., проф. Алієв І.С.) в на-
ступній редакції «Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на 
основі способу кування без оправки».  

8 Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата еко-
номічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарст-
вом аспірантки 4-го року навчання Нікіти Анни Юріївни (науковий керівник к.е.н., доц. Акі-
мова О.В.) в наступній редакції «Дослідження системи управління витратами на виробництво 
та напрями їх оптимізації». 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження Положення про організацію навчального процесу 

на заочному відділенні Донбаської державної машинобудівної академії. 

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що Положення про організацію навчального 
процесу на заочному відділенні Донбаської державної машинобудівної академії пройшло обго-
ворення на методичній раді академії. Зауваження та конструктивні пропозиції враховані. Про-
ект розповсюджено електронною поштою по підрозділам академії. Додаткових зауважень не 
поступило. Запропонував затвердити Положення.  

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)  
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про організацію навчального процесу на заочному відді-
ленні Донбаської державної машинобудівної академії 

ІV.  СЛУХАЛИ: Про вибори кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету з питань науки. 
Інформація проректора з наукової роботи, управління розвитком і міжнародним зв’язкам 

професора Турчаніна М.А.,. 
Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити кандидатуру доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри 
«Комп’ютерні інформаційні технології» Тарасова Олександра Федоровича у якості кандидата у 
члени Ідентифікаційного комітету з питань науки. 
 

V.  СЛУХАЛИ: Рекомендації до видання  
Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що комісії рекомендують до видання збірник на-

укових праць, монографію та навчальні посібники.  

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання: 
збірник наукових праць 
 Збірник ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і сучасні аспекти 

фізичного виховання». 
монографію 
 Роганов Л. Л., Чоста Н. В. Совершенствование клиношарнирных механизмов прессов для 

разделительных процессов обработки давленим : монографія. 
 навчальні посібники з номером ISBN 
 Кабацкий О. В., Хорошайло В. В., Настоящая С. С. Трехмерное моделирование и созда-

ние машиностроительных чертежей в пакете «Компас»: навчальний посібник. 
 Каїра З. С., Мироненко Є. В., Іванова О. В. Дослідження в проектах: навчально-методичні 

вказівки. 
 Алтухов А. В. WEB – программирование : учебное пособие. 
 Долинний Ю. О., Бобилева Я. В., Сігова А. Г., Яковенко Ю. Л., Батуріна О. С., Тяжло-

ва В. В. Адаптивна і лікувальна фізична культура дітей дошкільного та молодшого шкі-
льного віку : навчальний посібник. 
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 Мілявський М.Ю., Чередниченко Н.В., Гудима А.А., Ісаншина Г.Ю. Бухгалтерський об-
лік : навчальний посібник. 

 Радомська Т.А., Гудима А.А. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : курс 
лекцій. 

 Радомська Т.А., Гудима А.А. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : мето-
дичний посібник для самостійної роботи. 

 Веріга Г.В., Акімова О.В., Гонтаренко Т.О. Фінансовий облік-1 : посібник. 
 Веріга Г.В., Акімова О.В., Гонтаренко Т.О. Фінансовий облік-2 : посібник. 

 
Голова Вченої ради 
професор  В. Д. Ковальов 

Вчений секретар 
доцент О. М. Кулік  


