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1. Загальні положення 

1.1 Громадський автомобільний клуб студентської молоді «Знавці ПДР» 

(надалі Клуб) створюється кафедрою Мобільні енергетичні засоби Таврійського 

державного агротехнологічного університету (надалі ТДАТУ) у відповідності з 

чинним законодавством України та локальними нормативно-правовими актами 

ТДАТУ. 

1.2 Клуб створюється на невизначений термін, має місцевий статус та 

поширює свою діяльність на територію  ТДАТУ. 

1.3 Клуб не є юридичною особою і легалізується шляхом затвердження 

його статуту адміністрацією ТДАТУ. Клуб може взаємодіяти з іншими 

громадськими організаціями на договірних засадах в межах чинного 

законодавства України та локальних актів ТДАТУ. 

1.4 Клуб може мати свою емблему та іншу атрибутику. 

 

2. Мета та завдання клубу 

2.1 Метою створення та діяльності Клубу є сприяння  підвищенню рівня 

знань з Правил дорожнього руху серед студентської молоді, вивчення 

нормативних актів і документів, що пов'язані з регулюванням дорожнього руху, 

виховання професійної компетентності та професійного кругозору, уміння 

застосувати знання Правил для забезпечення безпеки дорожнього руху. 

2.2.Основними завданнями Клубу є: 

   - здійснення організаційних, навчально-методичних та консультативних 

заходів спрямованих на підвищення рівня культури поведінки на дорозі й 

ввічливості серед учасників дорожнього руху; 

 - здійснення заходів щодо масового залучення студентської молоді до 

активної участі в обговореннях та дискусіях з питань безпеки дорожнього руху; 

- пропагування знань правил безпечного руху транспортних засобів і 

пішоходів на дорозі серед студентської молоді;  



- формування громадянської позиції та навичок студентської 

молоді з питань правильної орієнтації в дорожній обстановці, оцінки ситуації та 

прогнозування її розвитку; 

   - уміння користуватися нормативно-правовими актами у сфері 

дорожнього руху;  

   - сприяння підвищенню рівня безпеки руху на дорогах, шляхом 

виконання ПДР та інших нормативних документів України. 

  

3.Організаційна структура клубу 

3.1 Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись 

чинним законодавством України, локальними нормативно-правовими актами 

ТДАТУ та цим Статутом. 

3.2 Керівними органами Клубу є Загальні збори та Секретаріат. 

3.3 Вищим керівним органом Клубу є Загальні збори членів Клубу, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори є правочинними, якщо 

у їх роботі беруть участь більше половини членів Клубу. 

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів 

Загальних зборів, а процедура голосування  визначається  Загальними зборами 

Клубу. 

3.4 Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності 

Клубу. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься: 

   - прийняття Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень; 

    - обрання  членів Секретаріату; 

   - визначення головних напрямів діяльності Клубу; 

   - розгляд звітів Секретаріату Клубу щодо проведеної роботи; 

3.5 Керівник клубу призначається з числа викладачів кафедри МЕЗ 

ТДАТУ протоколом її засідання, а його заступники обираються  Загальними  

зборами на термін не більший, ніж три роки. Строк повноважень осіб, обраних 

загальними зборами закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні 

посади. 



3.6  Між загальними зборами діяльністю Клубу керує його Секретаріат, 

який у період між загальними зборами є постійно діючим керівним органом 

Клубу. 

 3.7 До складу Секретаріату входить Керівник Клубу та два його 

заступники. 

 

4.Членство у клубі 

4.1 Клуб будує свою діяльність на засадах індивідуального членства, і 

індивідуальними членами  можуть бути студенти, аспіранти та викладачі 

ТДАТУ які визнають і дотримуються  Статуту Клубу, беруть участь у його 

роботі. 

4.2 Прийом індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої 

письмової заяви особи, яка згодна з метою та завданнями визначеними 

Статутом клубу. Члени клубу мають рівні права та обов’язки, і зберігають свою 

самостійність.  

4.3 Членство в клубі може бути припинено внаслідок : 

   - особистої письмової заяви; 

   - тривалої (більше трьох місяців) неучасті у роботі Клубу; 

4.4 Члени Клубу мають право: 

   - брати участь у роботі Клубу; 

   - обговорювати на загальних зборах Клубу будь-які питання діяльності 

Клубу; 

   - отримувати інформацію з питань діяльності Клубу; 

    - здійснювати інші дії, передбачені Статутом Клубу. 

   - вільно виходити з членів Клубу у встановленому порядку; 

      4.5 Члени Клубу зобов’язані: 

   - брати участь у діяльності Клубу; 

   - виконувати у своїй роботі Статут Клубу; 

   - підтримувати своїми діями авторитет Клубу, дотримуватись 

дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики; 



 4.6  Взаємовідносини у Клубі будуються на принципах: 

- демократичності; 

- відповідальності;. 

- індивідуальності; 

- добровільності; 

- рівноправності. 

 

5.Майно та кошти клубу 

5.1 Клуб є неприбутковою організацією студентів ТДАТУ, тому 

джерелами коштів та майна клубу є: 

   - майно  надане в користування адміністрацією ТДАТУ; 

   - кошти ТДАТУ, державного та місцевих бюджетів, що виділяються у 

розпорядження Клубу для виконання передбачених Статутом заходів. 

 

6.Ліквідація клубу 

6.1 Діяльність Клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або 

ліквідацією на підставі рішення Загальних зборів. 
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