Стенограма
Засiдаппя наглllдово1 ради Ссвсролонецького фахового коледжу
культурlд i мистецтв iMeпi Сергiя IIрокоф'ева
вiд 07 грудня 202l року
(перше засiдання)

м. Ссверодонецьк
пл. Перемоги,2,к.5t0
управлiння культури, нацiонапьностей, релiгй та туризму облдержадмiнiстрацii
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ПРИСУТНl

члени наглядовоi ради:

,Щорофесв С.В., директор худоN*riй керiвник Луганського обласного
академiчного укр аiнсъкого музшtно-д)аматичного театру;
Железовська Л.А., голOва правлiння громадськоi органiзацii <Асоцiацiя
працiвнl,лкiв та aMaTopiB сфери кулътури Луганськоi областi кУкраiнський
культурний гrростiр Луганщини) ), заслужений працiвник культури Украiни;
Румега Л.А., начаJIъник вiддiлу мистецгв, культурно-освiтньоi та органiзафforометодичноi роботи управлiння культури, нацiон€lJIьностей, релiгiй та туризму;
Шаповалов I.B., директор ЛугансъкоТ обласноi фiлармонii, заслужеrтий артист
Украi'ша.

Шановнi гrрисугнi! Сьогоднi ми зiбраrrися, з метою
цроведеш{rI першого засiдання нагJuIдовоi ради СсверодонеIFкого фахового

Л. А. Румега:

коледжу культури i мистецтв iMeHi Сергiя Прокоф'ева,
Склад Ради було затверджено розпорядкенням голови обласноi державноi
адмiнiстрацii керiвника обласноi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii вiд
25,05.2021 року Ns 358. У даний час на засiдаrтнi гrрисутнi yci четверо членiв,
тому сьогоднiшне засiдаlтня вважаеться правоможним.
Вiдповiдно до ITyHKTy |1.1 роздiлу 1l Статуту Ссверодонецького фахового
коледжу кулътури i миотецтв iMeHi Сергiя Прокоф'ева, затвердженого
розпорядженнrIм голови обласноi державноi адмiнiстрацii - керiвника обласноi
вiйськово-цивiлъноi адмiнiстрацii вiд 23.а4.2021 року Ns 271' на першому
засiданнi наглядова рада шJIяхом голосування, обирас голову. Тому, на порядку
денному сьогоднiшнього засiдання постае одне IIитttння, а саме обрання голови
нагJIrIдовоi рали.
Шановнi колеги, чи е iнпri пропозицii щодо порядку денного? Немае? Тодi
ставJIю на голосуваннrI затвердження порядку денного засiдання.
Хто за запропонованrай порядок деrп*rй прошу голосувати.

Хто за? кЗа> - 4
Хто проти? <Проти> - 0
Хто уцримався? кУтрималисъ>
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Порядок денний затверджено одноголосно.
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Шановнi колеги! Перед тим як шерейти до обговорення питання порядку
денного нам необхiдно затвердити спосiб гопосування. Пропоную затвердити
спосiб голосувilнIul шJuIхом вiдкритого голосуваннrI IIростою бiльшiстю голосiв
членiв нzгJшдовоi рали.

Хто за? <Зо - 4
Хто проти? кПроти> - 0
Хто утршrлався? кУтрrпrлаrrись>> - 0
Дякую, колеги, рiшення приflтнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ: затвеЬдити спосiб голосуваннrI шJIяхом вiдкритого гOлосування
простою бiльшiстю голосiв членiв нагJIядовоi ради.
Переходимо до обговорешffI питtlнIul порядку денного щодо обрання голови
наглядово1 ради.
У кого е пропозицii, щодо кандидатури на гOлову нагJuIдовоi ради прошу до
слова.

flобрlй день шановнi колеги! У мене е пропозtщiя обрати
голOвою нtlгJulдовоi рали Железовську Л.А. Лариса АнатолiiЪна е активним
представником грсмадськостi i, oKpiM того, вона на професiйному piBнi, добре
I. В. IIIапова.пов:

обiзнана в питаннrIх ocнoBнoi дiяльностi коледку як керiвник обласного цекrру
навчапьно-методиtlноi роботи.

Л.А. Румега:

.Щякуемо, Iгоре BiKTopoBшIy за пропозицiю, Шановнi колеги,
чи е irтшi гlропозицii, будь ласка.

С.В. Щорофссв: Я пiдтримую кандидатуру Железовськоi Л.А.

Л.А. Румега: lPKyeMo Сергiю Вirсторовичу. Колеги, у кого будуть irrmi

пропOзицii? Немас
Ставлю на голосувtlшul IIитаннJI щодо обрання головою н€гJuIдовоi ради
Железовськоi Л.А

Хто за? кЗа> - 4
Хто проти? <tIIротш - 0
Хто утримався? кУтримались> - 0
Рiшеrшя прлйнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ: обрати головою наглядовоi ради Севсродонецького фахового
коледжу культури i мистецтв iMeHi Сергiя Прокоф'сва Железовську Л.А.
BiTaro, Ларисо Анатолiiвно i запрошую Вас до виконаннr[ нових повнов€Dкень.

Л.А. Железовська: Дякую колеги! Я вiтаю Вас з початком роботи наглядовоi
ради. Головнi напрями нашоi з вtlми роботи у складi Ради це сприrIння
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вирiшенIilо персttективних завдань розвитку Коледжу, з€lJI}ченню додаткових
фiнансових pecypciB та здiйснення контролю за ix використанням, сприяння
ефективнiй взаемодii Коледжу з державними органами та органами мiсцевого
самоврядуваннrI, громадськiстю та суб'скт€lми господарськоi дiя.lьностi, з метою
пiдвищення якостi освiтнъоi дiяльностi та конкурентосцроможностi Коледжу, На
съогоднi порядок денrтrй виtIерпано. ,Щякую yciM.
Голова наглядовоi "ради
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Ларшса

ЖЕЛЕЗОВСЬКА

