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ПОЛОЖЕННЯ 
про Раду з профілактики правопорушень серед осіб, 

які навчаються у комунальному закладі 
«Костянтинівський медичний коледж»

1. Загальні положення

1.1. Рада з профілактики правопорушень (дані Рада) створена на 
підставі наказу МОН України “Про заходи Міністерства освіти і науки України 
на виконання комплексної програми профілактики злочинності на 2007-2009 р 
” №27 від 20.01.2007р.; “Правил внутрішнього розпорядку КМУ”; “Правил 
внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках КЗ «Костянтинівський 
медичний коледж»”, затвердженого 07.11.2003р.

1.2. Рада являє собою колегіальний дорадчий орган, що створюється 
при заступнику директора з навчальної роботи.

1.3. Рада утворюється з метою посилення контролю за дотриманням 
особами, які навчаються в коледжі, в навчальних корпусах, гуртожитках і на 
території коледжу “Правил внутрішнього розпорядку КЗ «Костянтинівський 
медичний коледж» та Правил внутрішнього розпорядку в студентських 
гуртожитках КЗ «Костянтинівський медичний коледж» , оперативності 
реагування, забезпечення об'єктивності накладання відповідних стягнень за 
аналогічні порушення, що скоєні особами, які навчаються в коледжі, а також 
удосконалення нормативно-правової бази з цього питання.

2. Мета та завдання Ради

2.1. Основною метою діяльності ради є:
- профілактика правопорушень серед осіб, які навчаються в коледжі 

(організація та контроль за проведенням в коледжі лекцій, зустрічей та інших 
заходів із представниками правоохоронних органів, медичних, юридичних 
закладів тощо);

- оперативний розгляд правопорушень, скоєних особами, які навчаються 
в коледжі, і винесення об’єктивного рішення;

- контроль за своєчасним та адекватним реагуванням підрозділів 
коледжу на правопорушення;

- удосконалення нормативно-правової бази з профілактики 
правопорушень, оперативне інформування студентського середовища та 
колективу коледжу про існуючий стан та окремі серйозні випадки 
правопорушень;

- розробка та використання єдиної та об’єктивної системи критеріїв для 
оцінки та винесення стягнень.

2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає правопорушення, що скоєні особами, які навчаються в 
коледжі, і надає пропозиції директору щодо накладання відповідних стягнень 
на цих осіб;



- здійснює розгляд правопорушень на підставі первинних документів 
(рапорти, службові записки, акти та пояснювальні записки студентів, які скоїли 
правопорушення), та інших додаткових матеріалів, які надійшли до неї;

- оперативно інформує батьків, діти яких скоїли правопорушення в 
коледжі або гуртожитку;

- проводить зустрічі спільно з батьками та особами, які скоїли 
правопорушення;

- розглядає пропозиції, що надійшли від підрозділів коледжу, щодо 
покращення системи профілактики правопорушень;

- здійснює систематичний контроль відпрацювання підрозділами 
коледжу правопорушень;

- готує пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з 
профілактики правопорушень.

3. Порядок формування складу та роботи ради

3.1. До складу ради входять представники: адміністрації коледжу, 
завідуючий відділеннями, практичний психолог, голова методичної комісії 
соціально-економічних дисциплін. Кількість членів комісії - 7 осіб.

3.2. Для розгляду правопорушень за розпорядженням завідуючого 
відділеннями формуються робочі групи у складі: завідуючого відділеннями, 
лідерів студентського самоврядування.

3.3. Рішення робочої групи на відділені оформляється службовою 
запискою за підписом завідуючого та подається на узгодження до голови Ради з 
профілактики правопорушень коледжу.

3.4. Формою роботи Ради є засідання, яке вважається правомірним, якщо 
на ньому присутні не менше ніж дві третини членів Ради.

3.5. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради, 
присутніх на засіданні.

3.6. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується головою 
Ради (за відсутності голови - його заступником). Протоколи засідань Ради 
оформлює секретар.

4. Права та обов’язки Ради

4.1. Рада має право:
- утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її 

повноважень;
- залучати спеціалістів і представників (за згодою їх керівників) 

підрозділів коледжу і правоохоронних структур для розгляду питань, що 
належать до її повноважень;

- одержувати в установленому порядку від керівників підрозділів коледжу 
і правоохоронних структур інформацію, документи і матеріали, що необхідні 
для виконання покладених на неї завдань.

4.1. Рада у своїй роботі має керуватися відповідною нормативною базою.
4.2. Організаційне забезпечення та контроль за роботою Ради здійснює 

заступник директора з навчальної роботи.


