
Рішення Вченої ради 
від 05.02.2020р. 

 
1. СЛУХАЛИ: 1. Ректора академії, проф. Величка О.Г. щодо аналізу 

виконання бюджетного плану академії за 2019 рік та затвердження 
показників бюджету на 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ:  1. Визнати виконання бюджетного плану академії у 
2020 році задовільним. 

2. Надходження за загальним фондом склали 100988,2 тис. грн., за 
спеціальним фондом 46335,5 тис. грн. 

3. Основними статтями надходжень і відповідних видатків, як за 
загальним, так і за спеціальним фондом є заробітна платня та кошти на 
сплату енергоносіїв. 

4. Видатки за загальним фондом склали 100988,2 тис. грн. за 
спеціальним фондом 52003,1 тис. грн. 

5. Профінансовані вкрай потрібні роботи з поточного ремонту дахів і 
теплотрас, придбані необхідні предмети і матеріали. 

6. Затвердити бюджетний план НМетАУ на 2020 рік. 
7. Доходну частину за загальним фондом у розмірі 92106,2 тис. грн., за 

спеціальним фондом – 43500 тис. грн. 
8. Затвердити видатки за загальним фондом у розмірі 92106,2 тис.грн., 

за спеціальним фондом 45900 тис. грн. 
9. Ректорату, бухгалтерії та планово-фінансовому відділу забезпечити 

дотримання затверджених показників. 
10. Ректорату докладати зусиль щодо скорочення дефіциту бюджету за 

спеціальним фондом за рахунок збільшення надходжень та скорочення 
видатків. 

 
2. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. про формування 

пропозицій академії щодо обсягів державного замовлення на прийом 
студентів до магістратури НМетАУ та до бакалаврату на базі диплома 
молодшого спеціаліста. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити пропозиції приймальної комісії щодо 
формування обсягів державного замовлення на прийом студентів до 
магістратури НМетАУ та до бакалаврату на базі диплома молодшого 
спеціаліста. 

 
3. СЛУХАЛИ: Першого проректора проф. Іващенка В.П. про підсумки 

видавничої діяльності у 2019 році та затвердження плану видань академії на 
2020 рік 
 УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт щодо виконання плану видань 
навчально-методичної літератури за 2019 р. 

2. Затвердити план видання навчально-методичної літератури на 2020 
рік. 



3. Головам вчених рад факультетів (інститутів) та завідувачам кафедр 
організувати на засіданнях Вчених рад факультетів (інститутів) та на 
засіданнях кафедр обговорення підсумків видавничої діяльності і причин 
невиконання плану видання навчально-методичної літератури у 2019 році та 
заходів з неухильного виконання плану 2020 р. 
  

4. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенка В.П. про 
представлення до вченого звання доцента  

- Волікову М.М. по кафедрі загальних і соціально-економічних 
дисциплін КМІ  

- Ступака Ю.О. по кафедрі теорії, технології та автоматизації 
металургійних процесів Навчально-наукового інституту інтегрованих 
форм навчання. 

 
В особових справах претендентів знаходяться всі необхідні документи, 

пропонується внести їх прізвища до бюлетенів для таємного голосування. 
Обрана лічильна комісія у складі: Савчук Л.М. Пінчук В.О., Каракай 

О.С. 
Оголошується перерва для голосування. 
Результати голосування: 
    «за»  «проти»  недійсних 
Волікова М.М.  65  немає   немає 
Ступак Ю.О.  64  1   немає 
 
Протоколи лічильної комісії додаються. 
 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати 

перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання  
доцента Воліковій М.М. та Ступаку Ю.О. 
 


