ПОЛОЖЕННЯ
про
студентський історичний клуб «Ковпаківець»
Глухівського агротехнічного інституту імені С.А.Ковпака
Сумського національного аграрного університету
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Студентський історичний клуб (надалі Клуб) об’єднує на добровільних засадах
студентів Глухівського агротехнічного інституту імені С.А.Ковпака.
1.2. Клуб є громадською організацією.
1.3. Клуб користується у своїй роботі Конституцією України, чинним
законодавством, а також цим положенням.
1.4. Клуб має внутрішньо-інститутський статус, він не є юридичною особою, не має
самостійного балансу та рахунків в установах банку, він існує та проводить свою
діяльність в рамках діяльності виховного відділу ГАТІ.
1.5. Адреса клубу : вул. Терещенків, 36, 41400, Україна.
2.ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Клуб діє на основі законності, рівності всіх членів, самоврядування, демократії
та гласності.
2.2. Клуб співпрацює з Глузівським міським краєзнавчим музеєм, Національним
заповідником «Глухів», Глухівською міською організацією ветеранів, цикловою комісією
гуманітарних дисциплін інституту, військово-патріотичними об’єднаннями.
3.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основна мета діяльності Клубу — сприяння активізації процесів
національного, культурного та патріотичного виховання студентської молоді, її
всебічного розвитку.
3.2. Основними завданнями Клубу є :
 формування загальноінститутського студентського колективу на основі чіткої системи
виховних заходів при роботі зі студентським колективом;
 прищеплення підростаючому поколінню гуманістичних ідеалів;
 сприяння вихованню серед молоді поваги до загальнолюдських цінностей;
 висвітлення правдивої історії України, культури нашого народу, відкриття
замовчуваних сторінок нашої історичної спадщини;
 надання допомоги ветеранам війни та праці;
 проведення культурних та освітніх заходів, спрямованих на патріотичне виховання
студентів ГАТІ;
 співпраця із засобами масової інформації з метою популяризації діяльності Клубу.
4.ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ
4.1. Клуб формується на засадах індивідуального членства.
4.2. Членом Клубу може бути студент ГАТІ, який визнає та виконує це Положення.
4.3. Прийом у члени Клубу проводиться у індивідуальному порядку на підставі
письмової заяви на ім’я керівника клубу.
4.4.Членство у клубі припиняється в разі порушення цього Положення за рішенням
зборів членів клубу, за власним бажанням члена Клубу та у випадку закінчення ГАТІ.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ






5.1. Члени клубу мають право :
брати участь у розгляді питань, вносити пропозиції та рекомендації щодо покращення
роботи Клубу;
входити до інших наукових, мистецьких та просвітницьких об’єднань.
5.2. Члени Клубу зобов’язані:
дотримуватися цього Положення і рішень керівництва Клубу;
брати активну участь в роботі клубу;
дбати про авторитет Клубу та всебічно сприяти досягненню його цілей і завдань.
6. КЕРІВНИК КЛУБУ

6.1. Керівник Клубу призначається і звільняється наказом директора ГАТІ з числа
викладачів. Керівник Клубу:

організовує роботу Клубу;

видає розпорядження в межах своєї компетенції;

координує діяльність Клубу з виховним відділом та адміністрацією ГАТІ;

складає план роботи Клубу;

виконує інші функції, покладені на нього цим Положенням та рішенням керівних
органів ГАТІ.
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
7.1. Припинення діяльності клубу здійснюється шляхом його реорганізації або
ліквідації.
7.2. Реорганізація чи ліквідація Клубу здійснюється за рішенням Загальних зборів
Клубу простою більшістю голосів.
7.3. Клуб може бути ліквідований за рішенням адміністрації інституту.
8.ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ
8.1. Визначають чергові заходи, напрямки роботи, формують поточні програми,
перспективні плани, розподіляють обов’язки між членами Клубу.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Зміни та доповнення до Положення вносять Загальні збори клубу, які
збираються в міру потреби, але не рідше двох разів на рік за присутності двох третин від
кількості членів Клубу. Роботою Загальних зборів керує керівник клубу. Рішення Зборів
ухвалюється більшістю голосів.

