Статут Клубу «Менеджер»
1. Загальні положення
1. Клуб є структурною одиницею Академії митної служби України і
перебуває під її захистом.
2. Діяльність Клубу не суперечить Статуту Академії митної служби України
та Митному Кодексу.
3. Клуб самостійно визначає напрями своєї діяльності і може співпрацювати
з подібними організаціями, в тому числі інших навчальних закладів.
4. Втручання в діяльність Клубу з боку інших сторонніх осіб, гуртків, клубів,
секцій не допускається.
5. Вступ до Клубу здійснюється на добровільних засадах згідно «Умов
вступу (виходу)».
6. Меценати Клубу мають право стати почесними його членами.
7. Періодичність засідань Клубу не менше двох раз на місяць.
8. Статут набуває чинності з дня його затвердження.

2. Предмет та цілі
1. Предметом діяльності Клубу є науково-дослідницька та освітньо виховна
робота у сфері менеджменту та митній справі, цікаві та розвиваючі
тренінги, спілкування та тематичні бесіди на різні теми.
2. Основними цілями діяльності Клубу є задоволення науково-культурних
потреб членів Клубу, а також розвиток своїх сильних сторін та виховання
успішної особистості.
3. Імовірні результати роботи:
 проведення досліджень;
 публікації в наукових виданнях;
 виступи на конференціях;

3. Умови вступу (виходу)
1. Членом Клубу може стати кожен курсант, що навчається за спеціальністю
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також інші курсанти та
викладачі, які зацікавлені науково-дослідницькою діяльністю у сфері
менеджменту, а також розвитком своєї особистості.
2. Вступ до Клубу здійснюється на основі подання Заяви.
3. Особа кандидата у члени Клубу розглядається та затверджується на
засіданні Ради Клубу.
4. Вихід з Клубу здійснюється на основі подання Заяви.

4. Права та обов’язки
Члени Клубу зобов’язані:
1. дотримуватись Статуту Клубу;
2. дотримуватись регламенту Клубу;
3. обов’язково відвідувати всі засідання Клубу;
4. виконувати всі постанови Клубу;
5. дотримуватись загальноприйнятих моральних та етичних норм поведінки.
В разі недотримання регламенту та не виконання положень Статуту будьякий член Клубу може бути виключений на загальних зборах Клубу.

Члени Клубу мають право:
1. обирати та бути обраними до Ради Клубу;
2. робити внесок у науково-дослідницьку діяльність Клубу;
3. брати участь в управлінні;
4. користуватись майном Клубу та його інтелектуальною власністю;
5. випускати газету «Академія»;
6. на вільний вихід з Клубу.

5. Управління
1. Управління Клубу здійснюється Радою Клубу.
2. Рада Клубу обирається членами Клубу на демократичних засадах шляхом
голосування строком на один рік.
3. Повноваження Ради Клубу визначаються загальними зборами.

6. Майно та власність
1. Клуб може створювати фонди матеріальної підтримки, метою яких буде
сприяння науковому розвитку Клубу, тобто забезпечення членів Клубу
науковою літературою, методичними матеріалами, іншими засобами.
2. Результати науково-дослідницької діяльності Клубу є лише його
інтелектуальною власністю та власністю його членів.
3. Місцем зібрання Клубу є кафедра «Менеджменту ЗЕД» чи інше
приміщення надане Академією митної службою України.
4. Фінансові джерела існування Клубу:
 добровільні внески членів Клубу в розмірі, ухваленому Установчими
зборами;
 внески меценатів, що надходитимуть на розрахунковий рахунок Клубу;
 інші надходження.

7. Перехідні положення
1. Проект Статуту запропонований засновниками Клубу (Альмізом В.В.,
Колядою С.П., Кривоус М.А., Куликом Г.О., Федотовим К.М.)
приймається на Установчих зборах (10 жовтня 2001 року).
2. Зміни до Статуту були внесені діючими членами Клубу (Гоменюк М.П.,
Рекун Н. О.) у 2014 році.
3. Клуб може приймати постанови щодо подальшого розвитку та вносити
зміни до Статуту.

