
РІШЕННЯ 
(п р о т о к о л  № 20) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 
24 листопада 2016 р. 

 
Голова засідання – ректор, професор Кравець В.А. 
 
Вчений секретар – доцент Шамріна Г.В. 

Присутні: 
Члени Вченої ради – 14 осіб 
(явочний лист додається до протоколу). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження «Правил прийому в ДонНАБА на 2017р». 
Доповідач – начальник відділу менеджменту освітньої діяльності, доцент 

Ситніченко М.В. 
 

Після обговорення шляхом відкритого голосування («за» - 13, «проти» - немає, 
«утримались» - 1)  
УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Правила прийому в ДонНАБА на 2017р». 
 

2. Про затвердження «Положення про приймальну комісію» 
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії Федоренко В.В. 

 
Після обговорення шляхом відкритого голосування одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити «Положення про приймальну комісію». 

 
3. Про затвердження складу Наглядової ради ДонНАБА 

Доповідач – ректор, професор Кравець В.А. 
 

Після обговорення за результатами відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Наглядову раду ДонНАБА у складі: 
1. Марисенков Юрій Павлович – генеральний директор VOLVO CONSTRACTION 

EQUIPMENT. 
2. Михайліді Павло Миколайович – голова Громадської ради при Мінрегіонбуді. 
3. Рябчин Михайло Львович – помічник народного депутата Верховної ради 

України. 
 

4. Про затвердження «Положення про навчально-виробничий центр «Механік» 
Доповідач – в.о. зав. кафедрою ПТДМОААГ, доцент Гаврюков О.В. 

 
Після обговорення за результатами відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити «Положення про навчально-виробничий центр «Механік». 

 
5. Про затвердження вартості навчання на 2017 р. 

Доповідач – головний бухгалтер Марчук О.В. 
 



Після обговорення шляхом відкритого голосування («за» - 13, «проти» - 1, 
«утримались» - немає)  
УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити вартість навчання на 2017 рік: 
Бакалаврат денної форми навчання для усіх спеціальностей – 15000грн 
Бакалаврат заочної форми навчання для усіх спеціальностей – 12000грн 
Магістратура денної форми навчання для усіх спеціальностей – 18000грн 
Магістратура заочної форми навчання для усіх спеціальностей – 15000грн 

 
6. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

Доповідач – ректор, професор Кравець В.А. 
 
Після підрахунку голосів та оголошення протоколів лічильної комісії таємного 

голосування за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: 

I. Протоколи лічильної комісії затвердити. 
2. На підставі висновків конкурсної комісії та результатів таємного голосування 

членів Вченої ради Академії обрати на посаду: 
- доцента кафедри підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і 

обладнання, автомобілів і автомобільного господарства Кузнецова Миколу Миколайовича 
строком на 5 років (результати голосування: за – 13, проти – немає, недійсних бюлетенів - 
немає); 

- доцента кафедри підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і 
обладнання, автомобілів і автомобільного господарства Савенка Дмитра Валерійовича 
строком на 5 років (результати голосування: за – 14, проти – немає, недійсних бюлетенів - 
немає); 

- завідувача кафедрою підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і 
обладнання, автомобілів і автомобільного господарства Гаврюкова Олександра 
Володимировича строком на 3 роки (результати голосування: за – 13, проти – немає, 
недійсних бюлетенів - немає); 

- завідувача кафедрою економіки і менеджменту Долгальову Олену В’ячеславівну 
строком на 5 років (результати голосування: за – 14, проти – немає, недійсних бюлетенів - 
немає); 

- завідувача кафедрою «Будівельні конструкції. Будівлі і споруди» Хохрякову 
Дар’ю Олександрівну строком на 5 років (результати голосування: за – 14, проти – немає, 
недійсних бюлетенів - немає). 

 
7. Різне 

Інформація Шамріної Г.В. про участь у семінарах в рамках «Тижня  програми 
Еразмус+ в Україні» 

 
Після обговорення за результатами відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 
1. Завідувачам кафедрами, деканам довести надану інформацію до відома усіх 

викладачів і співробітників про правила участі і нові можливості для українських вищих 
навчальних закладів у конкурсах Програми Еразмус+ в Україні. 
 

 
Голова Вченої Ради       Кравець В.А. 
 
Вчений секретар       Шамріна Г.В. 


