
РІШЕННЯ 

(п р о т о к о л  № 23) 
Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

23 лютого 2017 р. 

Голова засідання – ректор, професор Кравець В.А. 

 

Учений секретар – доцент Шамріна Г.В. 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 18 осіб 

(явочний лист додається до протоколу). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про виконання держбюджетної кафедральної тематики. 

Доповідач – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

к.т.н., доц. Колесніченко С.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків к.т.н. 

доцента Колесніченко С.В взяти до відома 

2. Завідувачам кафедрами скорегувати за необхідності документацію щодо 

виконання держбюджетних науково-дослідних робіт другої половини робочого дня 

викладача (кафедральних НДР). 

2. Про стан роботи з приєднання Міжрегіонального вищого професійного 

будівельного училища (МВПБУ) м. Краматорська до ДонНАБА. 

Доповідач – ректор д.т.н, проф. Кравець В.А. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ректора Кравця В.А. Про стан роботи з приєднання 

Міжрегіонального вищого професійного будівельного училища (МВПБУ) м. Краматорська 

до ДонНАБА взяти до відома. 

3. Затвердження «Положення про тендерний комітет». 

Доповідач – гол. інженер Точонова-Мандрікова І.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про тендерний комітет». 

4. Затвердження «Положення про підготовчі курси», «Положення про відділ 

маркетингу освітньої діяльності», «Положення про відділ внутрішнього аудиту», 

«Положення про службу цивільного захисту». 

Доповідач – ректор д.т.н, проф. Кравець В.А. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 



1. Затвердити «Положення про підготовчі курси». 

2. Затвердити «Положення про відділ внутрішнього аудиту» 

3. Затвердити «Положення про відділ маркетингу освітньої діяльності» 

4. Затвердити  «Положення про службу цивільного захисту» 

5. Затвердження нової редакції «Правил прийому в ДонНАБА 2017р.» 

Доповідач – ректор д.т.н, проф. Кравець В.А. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» - 17, «проти» 1, 

«утримався» - немає) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити нову редакцію «Правил прийому в ДонНАБА в 2017 р 

6. Про висунення В'язовського В.Є. до присвоєння почесного звання «Заслужений 

архітектор України». 

Доповідач – ректор, професор Кравець В.А. 

Після обговорення за результатами відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Просити Донецьку обласну держадміністрацію порушити клопотання про 

присвоєння в.о. декана архітектурного  факультету, ст. викладачу  В'язовському В.І. 

почесного звання «Заслужений архітектор України». 

7. Про висунення Кравця В.А., Точонова І.В., Колесніченко С.В. до нагородження 

«Подякою МОН України» з нагоди Дня науки. 

Доповідач – учений секретар к.т.н., доц. Шамріна Г.В. 

Після обговорення за результатами відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Порушити клопотання  про нагородження «Подякою МОН України» з нагоди 

Дня науки ректора ДонНАБА д.т.н., проф. Кравця В.А., першого проректора з навчальної 

та фінансової роботи к.т.н., доц. Точонова І.В., проректора з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків к.т.н., доц. Колесніченко С.В. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради 

професор  В. А. Кравець 

 

Учений секретар 

доцент Г.В. Шамріна  

 


