IIротокол
засiдаrrня наглядово[ радш Севсродопецького фахового коледжу
культури i мшстецтв iмeHi Сергiя IIрокоф'ева
вiд 07 грудня 2021року
(перше засiдання)
м. Ссвсродонецьк
гl-ш. Перем оги, 2, к.5 10
Угlравлiння культурfi, нацiональностей,
релiгiй та туризму облдержадмiнiстрацii
1l:00

IIРИСУТШ члени

нагJIядовоi ради у повному складi:

,Щорофеев С.В., дIфектор художнiй керiвник Лугансъкого обласного
академiчного украiнського музично-драматшIного театру;

Железовська Л.А., голова гlравлiння громадсъкоi органiзацii кАсоцiацiя
працiвrшrсiв та aMaTopiB сфери культури Луганськоi областi кУкраiнський

куJБтурний простiр Луганщини) )), засJýDкений праuiвник культури Украirrи;
Румега Л.А., начаJьник вiддiлу мистеIfгв, культурно-освiтньоi та органiзафйно_
методиltноi роботи управлiнtul кулътури, наrliонЕtпьностой, релiгiй та туризму;
Шаповалов I.B,, директор Лугансъкоi обласноi фiлармонii, заслужений артист
Украi'lша.

Л. А. Румега: Повiдомила про

скJIад наглядовоi ради Ссверодонецького
фахового коледд{у кулътури i мистецтв iMeHi Сергiя Прокоф'сва (далi - нагJuIдова
рада), зtхтвердкенrтй розпоряд}кенням голови обласноi держilвноi адмiнiстрацii *
керiвника обласноi вiйсъково-цrавiльноi адмiнiстрафi вiд 25.05,2a2l року N9 358
та запропонуваJIа IIитання до порядку денного засiдаr*rя ради про необхiднiсть

обрання голови р&ди, вiдповiдно до шуIIкту l|.'7 роздiлу 1 1 Стаryту
СевсродонеIркого фахового коледку культури i мистецтв iMeHi Сергiя
Прокоф'ев4 затвердкеного розпорядженнrIм голови обласноi державноi
адмiнiстрацii керiвнлпtа обласноi вiйсъково-цивiлъноi адмiнiстраlдii вiд
2З.04.202l року Ns 27l
З

а з агlропоноваrпй порядок денний голосуваJIп

кЗa>-4

<Проти> -

кУтримались>>

:

0

-

0

Порядок денний затверджено одноголосно.

Л. А. Румега:

голови н€lглядовоi
голосiв членiв.

зutпропонувапа затвердити опосiб голосування при обраннi

рали шJuжом вiдкритого голосуваннrI простою бiльшiстю

2

Голосувдли:

<Зо-4
кПроти> -

0

<Утримались> - 0
рiшеrтня гrрийнято одноголосно.

ВИРIШИЛИ: затвердити спосiб голосуваннJI

lrlJutxoM вiдкритого rолосуван}ul

цростою бiлъшiстю,'голосiв членiв наглядовоi ради.

Л.А. Румега: Запросила до обговорення питання порядку денного та

заIIитала про наявнiстъ пропозицiй щодо кандидатури на голову наглядовоi ради.

r.B.

Шаповалов: Запропонував обрати головою наг.гrядовоi ради

Железовсъку Л,А., як представника громадсъкостi та керiвtтика обласного центру
навч€Lпъно-методи.лноi роботи.

С.В. Щорофссв: Пiдтримав кандидатуру Железовськоi Л,А.

Л.А. Румега:

Постави.ша на голосування питання щодо обрання головою
наглядовоi ради ЖелезовськоТ Л.А.

Голосували:

<Зо-

4

кПроти>

-

0
кУтримались>>

-

0

Рiшення прlйнято одноголосно.

ВИРlШИЛИ: обрати головою

наглядовоi ради Ссверодонецького фахового
коледжу культури i мистецгв iMeHi Сергiя Прокоф'ева Железовську Л.А.

Л.А. Железttвськfl: Подякувала

колегЁtм за довiру, гrривiтала ycix з початком
роботи та сформулюваIIа ocHoBHi нппрями роботи наrлядовоТ ради.

Голова наглядовоiради

Лариса ЖЕЛЕЗОВСЬМ

