
 
Міністерство освіти і науки України 

Донбаська державна машинобудівна академія 

НАКАЗ 
 

« 28 »   червня   2022 р.               м. Краматорськ             №    59 
 

 

Про стипендіальну комісію 

академії  

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2017 року № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Стипендіальну комісію Академії (далі Комісія ДДМА) 

у складі:  

Голова Комісії ДДМА – ректор ДДМА Ковальов В.Д.; 

Заступник  Голови Комісії ДДМА – перший проректор, проректор з 

науково-педагогічної, навчальної і методичної роботи ДДМА Фесенко А.М.; 

Секретар Комісії ДДМА – голова ради з виховної роботи ДДМА      

Антоненко Я.С.; 

Члени Комісії ДДМА: 

Мироненко Є. В. – декан факультету економіки і менеджменту; 

Гринь О. Г. – декан факультету інтегрованих технологій і обладнання; 

Кассов В. Д. – декан факультету машинобудування; 

Подлєсний С. В. – декан факультету автоматизації машинобудування і 

інформаційних технологій; 

Цюпа І. А. – головний бухгалтер; 

Водоп’янова Г.О. – завідувач відділу аспірантури; 

Сташкевич І. І. –  голова об’єднаного профспілкового комітету ДДМА; 

Суслова В. В. – ст. інспектор відділу кадрів, уповноважена особа  з 

питань стипендіального забезпечення 

Чоста К.С. – голова Ради студентського самоврядування ДДМА, студент 

групи ПЛ19-1; 



Баштовий Є.В. – член ради студентського самоврядування ФАМІТ, 

студент групи ЕСА21-1мн; 

Закабула О.Ю. – староста групи ІСТ19-1; 

Ленкевич А.С. – член ради студентського самоврядування ДДМА, 

студентка групи КН20-1; 

Полянська Я.Д. – член ради студентського самоврядування ФЕМ, 

студентка групи МН20-1; 

Сазонова М.П. – голова студентського самоврядування факультету, 

студентка групи КДМ19-1; 

Скакалін І.Д. – голова профбюро факультету, студент групи ФКС20-1; 

Омел’яненко Є.К. – член ради студентського самоврядування ДДМА, 

студент групи ММ20-1; 

Гаркунов Д.М. – студент групи АВП21-1мн; 

 

 2. З метою підготовки матеріалів для подання в стипендіальну 

комісію ДДМА щодо призначення або позбавлення академічної та соціальної 

стипендій, надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з 

них за успіхи у навчанні, участі у громадській, спортивній та науковій 

діяльності затвердити Стипендіальні комісії факультетів: 

 

2.1 факультету економіки і менеджменту (ФЕМ): 

Мироненко Є. В. – голова комісії, декан факультету; 

Міранцов С. Л. – заступник голови комісії, заступник декана 

факультету;  

Гаврікова А.В. – секретар комісії, доц.кафедри Фінансів, банківської 

справи і підприємництва; 

Члени Комісії: 

Раковська А.Д. – член ради студентського самоврядування ФЕМ, 

студентка групи ФК19-1; 

Чуніхіна А.М. – член ради студентського самоврядування ФЕМ, 

студентка групи ЕП19-1; 

Скиба П.Р. – староста групи МН20-1. 

 

2.2 факультету інтегрованих технологій і обладнання (ФІТО): 

Гринь О. Г. – голова комісії, декан факультету; 

Жаріков С. В. – заступник голови комісії, заступник декана факультету; 

Пересадько А. Д. – секретар комісії, інспектор деканату; 

Члени комісії: 

Сазонова М.П. – голова студентського самоврядування факультету, 

студентка групи КДМ19-1; 



Скакалін І.Д. – голова профбюро факультету, студент групи ФКС20-1; 

Біленко С.А. – член студентського самоврядування факультету, 

студентка групи ЛВ18-1; 

П’янов Д.О. –  член студентського самоврядування факультету, студент 

групи ТМ19-1; 

2.3 факультету машинобудування (ФМ): 

Кассов В. Д. – голова комісії,  декан факультету машинобудування; 

Приходько О. В. –  заступник  голови комісії,  заступник декана 

факультету; 

Єрмакова С.О. – секретар комісії,  старший викладач кафедри ПТМ; 

Члени комісії: 

Омел’яненко Є.К. – член ради студентського самоврядування ДДМА, 

студент групи ММ20-1; 

Гаркунов Д.М. – студент групи АВП21-1мн;  

Барбулін В.О. – студент групи КМСІТ21-1мн; 

2.4 факультету автоматизації машинобудування і інформаційних 

технологій (ФАМіТ): 

Подлєсний С. В. – голова комісії, декан факультету; 

Кабацький О. В. – заступник голови комісії, заступник декана 

факультету;   

Гетьман І. А. – секретар комісії, доц. кафедри КІТ; 

Члени комісії: 

 Домолега Д.Д. –  студент групи КН20-1 

 Денисенко В.О. –  заступник старости групи СА20-1; 

Билим М.В. – студент групи КН19-1. 

  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                       Віктор КОВАЛЬОВ 


