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Присутні: 

Члени Вченої ради – 42 особи. 

(явочний лист додається до протоколу). 

Порядок денний 

І. Рекомендації щодо нагородження науково-педагогічних працівників і співробітників ДДМА 

відомчими відзнаками. 

Доповідач: Фесенко А. М. 

ІІ. Присвоєння вченого звання доцента кафедри обладнання і технологій зварювального вироб-

ництва (балотується Жаріков Сергій Володимирович) 

ІІІ. Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2019 році, план фінансової діяльності на 

2020 рік  

Доповідач:  Цюпа І. А. 

ІV. Розгляд і затвердження Положення про функціонування «Єдиної Державної Електронної 

Бази з питань Освіти» (ЄДЕБО) в ДДМА. 

Доповідач: Фесенко А. М. 

V. Розгляд і затвердження Положення про методичну раду ДДМА. 

Доповідач: Фесенко А. М. 

VІ. Розгляд і затвердження нової редакції Положення про комісію по трудових спорах ДДМА. 

Доповідач: Дорохов М. Ю. 

VІІ. Про затвердження теми дисертації, призначення наукового консультанта та закріплення за 

ОНП. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

VІІІ. Рекомендації до видання   

Доповідач: Фесенко А. М. 

 

І СЛУХАЛИ: Рекомендації щодо нагородження науково-педагогічних працівників і співробіт-

ників ДДМА відомчими відзнакам.  
 

Перший проректор, доц. А. М. Фесенко доповів підсумки роботи комісії щодо нагоро-

дження науково-педагогічних працівників і співробітників ДДМА відомчими відзнакам 
 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо присвоєння почесного звання  

"Заслужений діяч науки і техніки України"; 

Алієву Іграмотдіну Серажутдіновичу - доктору технічних наук, завідувачу кафед-

ри обробки металів тиском 

2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо нагородження заохочувальними 

відомчими відзнаками таких співробітників: 

1. Подякою Міністерства освіти і науки України: 

Дьяченка Юрія Григоровича 

 

- кандидата технічних наук, доцента кафе-

дри технології і обладнання ливарного ви-

робництва 

 

 



2. Грамотою Міністерства освіти і науки України : 

Грибкова Едуарда Петровича - доктора технічних наук, завідувача кафе-

дри автоматизованих металургійних ма-

шин і обладнання 

Маркова Олега Євгенійовича - доктора технічних наук, завідувача кафе-

дри комп’ютеризованих дизайну і моделю-

вання процесів і машин 

3. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України 

"Відмінник освіти": 

Єнікєєва Олександра Фаниловича - доктора технічних наук, завідувача кафе-

дри інтелектуальних систем прийняття рі-

шень 

4. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України 

"За наукові та освітні досягнення" 

Гриня Олександра Григоровича - кандидата технічних наук, декана факу-

льтету інтегрованих технологій і облад-

нання 
 

4. Клопотати перед Донецькою облдержадміністрацією щодо нагородження таких співробітни-

ків: 

1. Почесною грамотою Донецької облдержадміністрації: 

Калініченка Володимира Васильовича                              - кандидата технічних наук, доцента ка-

федри комп’ютеризованих мехатронних 

систем, інструменту і технологій 

Бєлицьку Ольгу Яківну - начальника науково-дослідного сектору 

2. Грамотою  Донецької облдержадміністрації: 

Доброносова Юрія Костянтиновича                     - кандидата технічних наук, доцента 

кафедри автоматизованих металургій-

них машин і обладнання 
 

5. Клопотати перед департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації щодо наго-

родження заохочувальними відзнаками таких співробітників: 

1. Почесною грамотою департаменту освіти і науки Донецької облдержад-

міністрації: 

Сушко Валентину Миколаївну - завідувача навчального відділу 

2. Грамотою департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації: 

Міхєєнка Дениса Юрійовича - кандидата технічних наук, старшого 

викладача кафедри комп’ютерних інфор-

маційних технологій 
 

6. Клопотати перед управлінням у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації щодо нагородження Почесною гра-

мотою таких співробітників: 

Антоненко Яну Сергіївну -  кандидата технічних наук, старшого 

викладача кафедри комп’ютеризованих 

мехатронних систем, інструменту і тех-

нологій 

Грачову Ельвіру Вікторівну - начальника відділу кадрів 

Коваленка  Андрія Костянтиновича - асистента кафедри комп’ютерних інфо-

рмаційних технологій 
 

7. Клопотати перед управлінням фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації 

щодо нагородження Почесною грамотою:  

Сорокіна Юрія Сергійовича - старшого викладача кафедри фізвихо-

вання та спорту 

Мартинкову Олену Олександрівну - студентку групи ФКС-18-1   



8. Клопотати перед Краматорським міськвиконком щодо нагородження таких співробітників: 

1. Почесною грамотою міського голови м. Краматорська: 

Єрфорт Ірину Юріївну - кандидата економічних наук, доцента 

кафедри економіки підприємства 

2. Подякою міського голови м. Краматорська: 

Абхарі Пеймана - доктора технічних наук, професора 

кафедри обробітки металів тиском 
 

9. Клопотати перед управлінням з гуманітарних питань Краматорського міськвиконкому щодо 

нагородження: 

Грищенка Олександра Сергійовича - студента групи КН-18-1т 

Рассошенко Аліну Петрівну - студентку групи МВС-16-1 

Лапченкову Анастасію Олексіївну - студентку групи ФК-16-1 

Кравченка Данила Юрійовича - студента групи ЗВ-16-1 

 

ІІ СЛУХАЛИ:  Присвоєння вченого звання доцента кафедри обладнання і технологій зварюва-

льного виробництва (балотується Жаріков Сергій Володимирович) 

Інформація ректора, професора Ковальова В. Д. щодо підсумків науково-педагогічної 

діяльності здобувача. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) кандидатуру Жарікова Сергія 

Володимировича внесено до бюлетенів для таємного голосування. 

Для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у 

складі – Коротенко Є. В., Сташкевич І. І., Васильченко Я. В. 
 

УХВАЛИЛИ:   

1. За підсумками відкритого голосування («за» – 42, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол щодо результатів таємного голосування при присвоєнні вченого звання доцента 

затвердити. 

2. За підсумками таємного голосування («за» – 42, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 

немає) присвоїти вчене звання доцента кафедри обладнання і технологій зварювального 

виробництва Жарікову Сергію Володимировичу. 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2019 році, план фінансової 

діяльності на 2020 рік  
Головний бухгалтер Академії  І.А.Цюпа відзначила, що у 2019 році кошти загального та 

спеціального фондів Академії були використані відповідно до затвердженого Міністерством 
освіти і науки України кошторису доходів і видатків на 2019 рік. 

З урахуванням внесених протягом року змін кошторис доходів і видатків Академії у  2019 
році склав 83 028,4 тис. грн., у т.ч.: 

- по загальному фонду    –  68 361,1 тис. грн. (82,3%); 
- по спеціальному фонду –  14 667,3 тис. грн. (17,7%).          

В 2019 році бюджетні асигнування по загальному фонду по КПКВ 2201160 «Підготовка 
кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики» та забезпечення діяльності їх баз практики» та КПКВ 2201190  «Виплата акаде-
мічних стипендій студентам  (курсантам) вищих навчальних закладів»  були   отримані в сумі 
64 763,1 тис. грн. В порівнянні з 2018 роком в 2019 році фактична сума отриманих асигнувань 
по загальному фонду для підготовки кадрів ВНЗ зросла  на 10 073,1 тис. грн. Для виконання на-
укових досліджень було виділено з бюджету 3 598,0 тис. грн. Кошти використані в повному об-
сязі.  

Кошти загального фонду були використані у повному обсязі в межах кошторису (табл. 1 
проекту рішення), а саме по наступних статтях видатків: 

- заробітна плата – 40 165,1 тис.грн. (58,8%); 
- нарахування на заробітну плату – 8 714,1 тис.грн. (12,7%); 
- стипендія – 11 154,3  тис.грн. (16,3%); 
- оплата комунальних послуг – 4 964,6 тис. грн. (7,3%); 
- обмундирування і харчування дітей-сиріт, допомога дітям-сиротам – 1 169,6 тис. грн. 

(1,7%); 



- придбання предметів постачання і матеріалів – 1 569,7 тис. грн. (2,3%), з них: 

 віконні блоки вартістю 170,0 тис. грн.; 

 будматеріали для поточного ремонту вартістю 126,9 тис. грн.; 

 матеріали для ремонту систем водо- та теплопостачання вартістю 125,7 тис. грн.; 

 матеріали та обладнання для виконання наукових робіт вартістю 198,8 тис. грн.; 

 комплектуючі для комп’ютерів, принтери, проектори, картриджі, тонери вартістю 
270,8 тис.грн.; 

 спортінвентар та матеріали для ремонту спортивної бази вартістю 151,9 тис. грн.; 

 вогнегасники та протипожежний інвентар вартістю 48,1 тис.грн.; 

 металоконструкції для облаштування пандусів вартістю 132,4 тис. грн.; 

 інші матеріали та господарський інвентар вартістю 345,1 тис. грн. 
- інші витрати –  623,7 тис. грн. (0,9%). 

Загальна сума надходжень до спеціального фонду академії  в 2019 році склала 
14 667,3 тис. грн., що на 2 242,0 тис. грн. більше, ніж в 2018 році. Згідно з програмною класифі-
кацією, кошти до спеціального фонду академії надійшли за наступними напрямами: 

- по КПКВ 2201040 «Прикладні розробки за напрямами н/т діяльності» - 409,0 тис. грн.; 
- по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів ак-

редитації та забезпечення діяльності їх баз практики»  – 14 258,3 тис. грн. 
У розрізі видів доходів надходження по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими на-

вчальними закладами III-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики»»   
представлені у таблицях 2 і 3. 

Видатки спеціального фонду в 2019 році склали 12 235,5  тис. грн. 
Основна частина витрат спеціального фонду, яка складає 7 149,7 тис. грн., використана на 

виплату заробітної плати (58,4%) і 1 598,1 тис. грн. – на нарахування  на заробітну плату 
(13,1%).  Загальна сума видатків на заробітну плату склала  8 747,8 тис. грн. (71,5%).  

Дані про структуру фонду заробітної плати по загальному та спеціальному фондах Акаде-
мії та чисельність персоналу представлена у таблицях 5 і 6. Згідно з цими таблицями в 2019 ро-
ці в порівнянні з 2017 роком середньомісячна заробітна плата зросла: 
- по всім категоріям персоналу на 24,1%  і в порівнянні з 2018 роком на 10,1%; 
- у науково-педагогічного персоналу на 26,6%  і в порівнянні з 2018 роком на 15,6% 
 за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати і окладів науково-педагогічних робітни-
ків. 

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

439,1 тис. грн. (3,6%),  з них видатки: 

 на придбання матеріалів, інструментів та інвентарю  –  47,2 тис. грн.; 

 на оплату послуг (оренда приміщень локальних центрів, поточний ремонт облад-
нання, послуги зв’язку, Internet, послуги страхування, ліцензування, тощо) –  
331,9 тис. грн.; 

 на оплату податків та обов’язкових платежів до бюджету – 60,0 тис. грн. 
- на відрядження –  60,9 тис. грн. (0,5%); 
- на комунальні послуги – 2 987,7 тис. грн. (24,4%). 

Благодійних внесків, дарунків, а також коштів на виконання цільових заходів у 2019  році 
було отримано на загальну суму 1 227,4 тис. грн. (табл.4), а саме: 
- матеріалів, інвентарю, літератури  та обладнання на загальну суму 94,6 тис. грн.;  
- грантів та благодійних внесків на загальну суму 817,7 тис. грн.; 
 - коштів на виплату щомісячної допомоги Донецької обласної Ради студентам із числа дітей-
сиріт та стипендії НКМЗ – 253,7 тис. грн.; 
 - відсотків від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів в сумі 61,4 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2020 року в академії дебіторської та  кредиторської заборгованості по 
видатках немає.   

Міністерство освіти і науки України затвердило кошторис Академії на 2020  рік за КПКВ 
2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» 
на загальну суму  76 267,3 тис. грн., з них: 
 - асигнування загального фонду бюджету складають 61 267,3 тис. грн. (80,3%),   
 - надходження спеціального фонду – 15 000,0 тис. грн. (19,7%)є  



Затверджений кошторис доходів і видатків на 2020 рік наведений у таблиці 7.  Спочатку 
Міністерство освіти і науки України виділило кошти загального фонду тільки на соціально-
захищені видатки, такі як заробітна плата, харчування дітей-сиріт та комунальні послуги в сумі 
57 256,2 тис.грн. Але в зв’язку з тим, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1146 
«Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників 
їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» від 24.12.2019 р. за результатами розподілу 
видатків між закладами вищої освіти із застосуванням формули розподілу обсяг видатків зага-
льного фонду Академії був збільшений на 4 011,1 тис. грн. 

На 2020 рік  затверджений кошторис за КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам  (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової перед вищої та вищої освіти» 
на  загальну суму 11 545,6 тис. грн. (табл.8).   

   Кошторис доходів і видатків на 2020 рік за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та на-
уково-технічні розробки» затверджений у сумі 2 148,3 тис. грн. і наведений у таблиці 9. 

 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: 
1. Ухвалити звіт про підсумки планово-фінансової діяльності Академії у 2019 році. 
2. Проректорам Академії провести аналіз діяльності по своїм напрямкам з метою оцінки гос-

подарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів під-
вищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи.  

Термін виконання – березень 2020 р. 
3. Направити зусилля на збільшення обсягу коштів спеціального фонду  шляхом забезпечення 

зростання чисельності студентів I курсу, збереження контингенту студентів, збільшення 
обсягів госпдоговірних науково-дослідних робіт, залучення додаткових джерел отримання 
коштів. 

 

ІV СЛУХАЛИ: Розгляд і затвердження Положення про функціонування «Єдиної Державної 

Електронної Бази з питань Освіти» (ЄДЕБО) в ДДМА. 
 

Перший проректор  Фесенко А. М. доповів основні моменти Положення про функціону-

вання «Єдиної Державної Електронної Бази з питань Освіти» (ЄДЕБО) в ДДМА. Запропонував 

затвердити Положення.  
 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно): 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про функціонування «Єдиної Державної Електронної Ба-

зи з питань Освіти» (ЄДЕБО) в ДДМА 

 

V. СЛУХАЛИ:  Розгляд і затвердження Положення про методичну раду ДДМА. 
 

Перший проректор  Фесенко А. М. доповів основні моменти Положення про методичну 

раду ДДМА. Запропонував затвердити Положення.  
 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно): 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про методичну раду ДДМА 

 

VІ СЛУХАЛИ:  Розгляд і затвердження нової редакції Положення про комісію по трудових 

спорах ДДМА. 
 

Помічник ректора Дорохов М. Ю. доповів, що проект Положення було розіслано елект-

ронною поштою по підрозділам. Зауваження, що поступили, враховані. Запропонував затверди-

ти Положення.  
 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно): 

УХВАЛИЛИ: 

1 Затвердити нову редакцію Положення про комісію по трудових спорах ДДМА. 

 

VІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження теми дисертації, призначення наукового консультанта та 

закріплення за ОНП. 
 

Інформація проректора Турчаніна М. А. щодо заяви доцента Крупка І. В., згоди д.т.н., 

проф. Семенченка А.К, рішення кафедри ПТМ  та  заяви аспіранта Щирого Г. Л. 



  


