ГЛУХ1ВСЫСИЙ АГРОТЕХН1ЧНИЙ 1НСТИТУТ IMEHI C.A. КОВПАКА
СУМСЬКОГО НАУ

ПОЛОЖЕНИЯ
про
студентський кггоричний клуб «Ковпашвець»
Глух1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А.Ковпака
Сумського нацюнального аграрного ушверситету
1.3АГАЛБН1 ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студентський юторичний клуб (надал 1 Клуб) об’еднуе на добровшьних засадах
студенев Глух1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А.Ковпака.
1.2. Клуб е громадською оргашзащею.
1.3. Клуб користуеться у свош po6oTi Конститущею Украши, чинним
законодавством, а також цим положениям.
1.4. Клуб мае внутр1шньо-шститутський статус, вш не е юридичною особою, не мае
самостшного балансу та рахунюв в установах банку, вш icHye та проводить свою
дiяльнicть в рамках д1яльност1 виховного вщд1лу Г ATI.
1.5. Адреса клубу : вул. Терещенюв, 36, 41400, Украша.
2.ПРИНЦИПИ Д1ЯЛЬНОСТ1
2.1. Клуб д1е на основ! законное^, piBHOCTi eeix члешв, самоврядування, демократ^
та гласность
2.2. Клуб сшвпрацюе з Глуз1вським мюьким краезнавчим музеем, Нащональним
заповщником «Глух1в», Глух1вською мюькою оргашзащею ветерашв, цикловою KOMicieio
гумаштарних дисциплш шституту, вшськово-патрютичними об’еднаннями.
З.МЕТА. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДГЯЛЬНОСТ!
3.1. Основна мета д1ялыюс,п Клубу — сприяння актив1зацй npouecie
нащонального, культурного та патрютичного виховання студентсько! молодо й
всеб1чного розвитку.
3.2. Основними заеданиями Клубу е :
•
формування загальношститутського студентського колективу на основ! чНко! системи
виховних заход1в при po6oTi 3i студентським колективом;
• прищеплення пщростаючому поколшню гуманютичних щеал1в;
• сприяння вихованню серед молод1 поваги до загальнолюдських щнностей;
• висвНлення правдиво! icTOpii Украши, культури нашого народу, вщкриття
замовчуваних сторшок нашо! юторично! спадщини;
• надання допомоги ветеранам вшни та пращ;
• проведения культурних та о е в т и х заход1в, спрямованих на патрютичне виховання
студенпв Г ATI;
• сшвпраця i3 засобами масово! шформацп з метою популяризацн д1яльностз Клубу.
4,ЧЛЕНСТВО У КЛУБ1
4.1. Клуб формуеться на засадах шдивщуального членства.
4.2. Членом Клубу може бути студент ГАТ1, який визнае та виконуе це Положения.

4.3. Прийом у члени Клубу проводиться у шдив1 дуальному порядку на пщстав1
письмово! заяви на 1м’я кер1вника клубу.
4.4.Членство у клуб1 припиняеться в pa3i порушення цього Положения за рш енням
збор1в члешв клубу, за власним бажанням члена Клубу та у випадку закшчення Г ATI.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 4JIEHIB КЛУБУ

•
•
•
•
•

5.1. Члени клубу мають право :
брати участь у рознили питань, вносити пропозицн та рекомендаци щодо покращення
робота Клубу;
входити до шших наукових, мистецьких та просвИницьких об’еднань.
5.2. Члени Клубу зобов’язаш:
дотримуватися цього Положения i pimeHb кер1вництва Клубу;
брати активну участь в робот1 клубу;
дбати про авторитет Клубу та всеб1чно сприяти досягненню його цшей i завдань.
6. КЕР1ВНИК КЛУБУ

6.1.
Кер1вник Клубу призначаеться i звшьняеться наказом директора Г ATI з числа
викладач1в. Кер1вник Клубу:
•
оргашзовуе роботу Клубу;
•
видае розпорядження в межах свое! компетенций
•
координуе д1яльнють Клубу з виховним вщцшом та адмшютращею Г ATI;
•
складас план робота Клубу;
•
виконуе iHuii функцй, покладеш на нього цим Положениям та рш енням кер1вних
оргашв Г ATI.
7. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЬНОСТ1 КЛУБУ
7.1. Припинення д1яльност1 клубу здшснюеться шляхом його реорган1зац11 або
лпсвщаци.
7.2. Реорган1зац1я чи л1квшац1я Клубу зд1йснюеться за р1шенням Загальних збор1в
Клубу простою 61льш 1стю ronocie.
7.3. Клуб може бути л1квщований за р1шенням адм1н1стращ! 1нституту.
8.3АГАЛБН1 ЗБОРИ КЛУБУ
8.1. Визначають чергов1 заходи, напрямки робота, формують поточш програми,
перспективн1 плани, розпод1ляють обов’язки м1ж членами Клубу.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 3MIH I ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Змши та доповнення до Положения вносять Загалып збори клубу, яю
збираються в Mipy потреби, але не рщше двох раз1в на piK за присутност1 двох третин в1д
юлькост1 члешв Клубу. Роботою Загальних збор 1в керуе кер1вник клубу. Р1шення 36opie
ухвалюеться 61льш 1стю голос1в.

