
Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання вченої ради 

Полтавської державної аграрної академії

від 18 жовтня 2016 року 
Присутні: 53 члена вченої ради з 67

Голова -  В.І. Аранчій 
Секретар -  Л.О. Снітко

СЛУХАЛИ:
Писаренка П.В., професора, першого проректора академії, який доповів 

про обрання за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри публічного 
управління та адміністрування доктора наук з державного управління, 
професора Лозинської Тамари Миколаївни, професора кафедри публічного 
управління та адміністрування.
ВИСТУПИЛИ:

Галич О.А., доцент, декан факультету економіки та менеджменту; 
Глазов О.М., в. о. голови Студентської ради академії, які дали позитивну 
характеристику доктору наук з державного управління, професору 
Лозинській Тамарі Миколаївні як претенденту на вакантну посаду завідувача 
кафедри публічного управління та адміністрування.

Внесли пропозицію -  кандидатуру доктора наук з державного 
управління, професора Лозинської Тамари Миколаївни внести до бюлетенів 
для таємного голосування.

Аранчій В.Г, професор, ректор академії, яка підтримала пропозицію про 
включення кандидатури доктора наук з державного управління, професора 
Лозинської Тамари Миколаївни до бюлетенів для таємного голосування. 

Запропонувала обрати лічильну комісію у складі трьох осіб. 
Персонально: доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва

Валентина Олександрівна; кандидат економічних наук Сіренко Олена 
Вікторівна, завідувач аспірантури; кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент Кочерга Анатолій Андрійович.
УХВАЛИЛИ:

1. Внести до бюлетенів для таємного голосування по обранню за 
конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри публічного управління та 
адміністрування доктора наук з державного управління, професора 
Лозинську Тамару Миколаївну.
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2. Обрати лічильну комісію у такому складі: доктора ветеринарних наук, 
професора Євстаф’єву Валентину Олександрівну; кандидата економічних 
наук Сіренко Олену Вікторівну, завідувача аспірантури; кандидата 
сільськогосподарських наук, доцента Кочергу Анатолія Андрійовича.

Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:

Кочергу А.А., члена лічильної комісії, який доповів про результати 
таємного голосування по обранню за конкурсом на вакантну посаду 
завідувача кафедри публічного управління та адміністрування доктора наук 
з державного управління, професора Лозинської Тамари Миколаївни. 
УХВАЛИЛИ:

1. Протокол засідання лічильної комісії № 4 затвердити.
2. На підставі результатів таємного голосування (за -  52*, проти -  немає, 
недійсних бюлетенів -  немає) вважати обраною на вакантну посаду 
завідувача кафедри публічного управління та адміністрування доктора наук 
з державного управління, професора Лозинську Тамару Миколаївну.

Прийнято одноголосно.
З оригіналом згідно.

Голова вченої ради 
академії, професор 
Секретар вченої 
ради академії

В.І.Аранчій 

Л.О. Снітко

*Лозинська Т.М., член вченої ради академії, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не брала


