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І. Загальні положення
1. Студентський клуб «Комільфо» – культурно–освітній підрозділ Придунайської
філії МАУП, створений відповідно до Закону України "Про освіту", основ
законодавства України "Про культуру", Статуту академії.
2. Студентський клуб є структурним підрозділом академії, без права
юридичної особи і керується у своїй діяльності чинним законодавством
України, Статутом академії та цим Положенням.
3. Студентський клуб забезпечує культурний, інтелектуальний і духовний
розвиток студентської молоді.
4. Студентський клуб здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.
5. Головна мета студентського клубу – залучення студентської молоді до
участі в гуртках художньої самодіяльності, забезпечення потреб студентів у
творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.
6. Студентський клуб надає всім студентам однакові можливості для їх творчого
розвитку та самореалізації.
ІІ. Основні завдання
1. Створення умов для творчого самовдосконалення студентської молоді.
2. Виявлення, розвиток та підтримка талановитих і обдарованих студентів.
3. Створення належних умов для занять в гуртках художньої самодіяльності
та об'єднаннях за інтересами.
4. Постійний пошук та реалізація ефективних форм і методів культурно –
дозвільної діяльності.
IІI. Функції студентського клубу
1. Студентський клуб «Комільфо» здійснює організаційно - масову, культурно дозвільну та гурткову роботу.

2. На основі інтересів та запитів студентської молоді, потреб академії, визначає
напрями своєї діяльності, розробляє програми їх реалізації.
3. Напрями роботи студентського клубу:
- художня творчість,
- художня самодіяльність,
- об'єднання за інтересами,
- дозвільна діяльність.
4. Форми роботи студентського клубу:
- організація занять в гуртках художньої самодіяльності: вокально - хорове
мистецтво, хореографічне мистецтво, музичне мистецтво, театральне мистецтво,
- організація та проведення вечорів відпочинку, танцювальних вечорів,
дискотек, шоу – програм, конкурсів,
- творчі зустрічі з видатними людьми, діячами науки, культури,
мистецтва.
IV. Права та обов’язки студентського клубу «Комільфо»
1. Студентський клуб має право:
- визначати свою структуру,
- планувати та організовувати свою діяльність.
2. Студентський клуб зобов'язаний:
- належним чином представляти інтереси академії,
- ефективно використовувати кошти та надане йому в користування
майно,
- здійснювати оперативний облік своєї діяльності,
- виконувати накази та розпорядження директора академії.

V. Керівництво студентським клубом «Комільфо»
1. В питаннях управління студентським клубом до компетенції директора
академії належить:
- затвердження положення про студентський клуб, змін та доповнень до
нього, контроль за його дотриманням,
- фінансове та матеріально – технічне забезпечення роботи студентського
клубу,
- вирішення питань про ліквідацію або реорганізацію студентського
клубу.
2. Керівництво поточною діяльністю студентського клубу здійснює голова
студентського клубу
3. Голова студентського клубу безпосередньо підпорядкований директору
Придунайської філії МАУП, начальнику відділу гуманітарно-виховної
роботи та соціальних питань. Обсяг повноважень голови встановлюється
цим Положенням.
4. Голова студентського клубу:
- організовує

оперативне

управління,

керує

всією

поточною

діяльністю студентського клубу на основі чинного законодавства
України, Статуту академії та цього Положення,
- забезпечує виконання наказів та розпоряджень директора, що
стосуються діяльності студентського клубу,
- забезпечує виконання правил внутрішнього розпорядку, охорони
праці та правил техніки безпеки,
- дбає про зміцнення матеріально - технічної бази студентського
клубу,
- звітує та несе відповідальність за діяльність студентського клубу
перед академією,
- щорічно доповідає зборам про діяльність студентського клубу,
- несе матеріальну відповідальність за збереження майна та інших
цінностей, переданих академією студентському клубу.

VI. Майно та кошти студентського клубу
1. Студентський клуб здійснює свою діяльність за рахунок коштів, що
виділяються

адміністрацією

академії,

профспілковими

та

іншими

організаціями, а також спонсорських коштів.
2. Витрати на утримання майна та приміщень студентського клубу
здійснюються за рахунок коштів Придунайської філії МАУП.

