Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1.

Загальні положення

Клуб ВНТУ є культурно-виховним центром, створеним з метою
залучення студентів, викладачів та співробітників університету для
раціонального використання вільного часу, покращення культурного
дозвілля та активного відпочинку. Діяльність клубу є складовою
частиною виховної роботи університету, спрямована на збагачення
духовного і культурного світу молоді, можливості реалізації та
примноження їх творчого потенціалу.

2.

Порядок організації клубу

2.1. Клуб створений на базі університету. Розміщується у спеціально
побудованому

приміщенні

і

знаходиться

на

балансі

університету, яке передане йому в безкоштовне використання.
2.2. Клуб є структурним підрозділом університету та перебуває на
його утриманні.

3.

Утримання і організація клубу

3.1. Клуб ВНТУ організовує різноманітні колективи художньої
самодіяльності і забезпечує суспільно корисну спрямованість
діяльності усіх гуртків.
3.2. Клуб

забезпечує

колективів

на

заняття
загально

гуртків,

виступи

самодіяльних

університетських,

міських,

всеукраїнських, всенародних заходах, концертах, конкурсах та
фестивалях.

3.3. Заняття в колективах художньої самодіяльності. Гуртках, студіях
забезпечується у відповідності з програмами затвердженими
директором клубу.
3.4.Організаційну та методичну допомогу в роботі клубу здійснює
Рада з виховної роботи в особі заступників деканів з виховної
роботи факультетів.

4.

Штати клубу ВНТУ

4.1 Штати визначаються наказом ректора відповідно до пропозиції
проректора з виховної роботи.
4.2 Штатний склад клубу повинен кількістю і якістю забезпечувати
довірену ділянку роботи у виховному процесі, відповідно до
функцій клубу.
4.3

Керує

штатом

клубу

директор,

який

безпосередньо

підпорядковується проректору з виховної роботи.
4.4. Зарахування на роботу та звільнення штатного складу клубу
проводиться ректором університету за пропозицією директора
клубу після узгодження із проректором з виховної роботи.
4.5. Коло обов’язків штатних працівників клубу визначається їх
обов’язками, затвердженими проректором з виховної роботи.

5. Документація клубу ВНТУ
5.1. Клуб ВНТУ веде таку документацію:
а. план роботи на навчальний рік;
б. табель обліку робочого часу, який ведеться кабельщиком і
затверджується директором клубу;

в. договори з працівниками, що виконують платні послуги;
г. інвентаризаційні описи;
д. журнали по техніці безпеки.

6. Господарське утримання, фінансування, матеріально-технічне
постачання
6.1 Господарське утримання приміщень клубу ВНТУ здійснюється
структурними підрозділами університету, які відповідають за цю
роботу.
6.2.

Забезпечує

господарське

утримання

клубу

завідуючий

господарством.
6.3.

Фінансування

господарських

робіт

клубу

здійснюється

щорічно, відповідно кошторису клубу або на визначений обсяг
робіт.
6.4. Придбання меблів, апаратури та інших технічних приладів
здійснюється на замовленням клубу відповідними підрозділами
університету.
6.5. Структурні підрозділи університету зобов’язані забезпечити
необхідні умови для роботи клубу у відповідності ПТБ, ПТЄ і
санітарно-епідеміологічним вимогам.
6.6. Фінансування роботи клубу ВНТУ здійснюється університетом
у відповідності з штатним розкладом затверджених ставок і
окладів згідно кошторису.

