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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Комісія з профілактики правопорушень Харківського державного 
політехнічного коледжу є постійно діючим органом коледжу (далі - коледж), який 
створ/осться 3 метою забезпечення високого рівня корпоративної культури, 
посиле/’ІНЯ контролю за дотриманням студентами, які навчаються в коледжі, Правил 
внутрішнього розпорядку Харківського державного політехнічного коледжу, 
Статуї/ Харківського державного політехнічного коледжу, оперативності 
реагування, забезпечення об'єктивності відповідних стягнень за аналогічні 
правойРРУшення, скоєні студентами, які навчаються в коледжі, а також підвищення 
відповідальності студентів.

2 Комісія у своїй роботі керується законодавством України, нормативною 
базою коледжу, а також Загальними засадами об'єктивності, справедливості та 
неупередженості.

2 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ 
ТА РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1 Комісія з профілактики правопорушень коледжу створюються наказом 
дирекїсТа коледжу. До складу комісії входять: Голова комісії - помічник директора, 
члени комісії - завідувачі відділень, голови циклових комісій, провідні викладачі та 
3-4 студенти (голова студентської ради коледжу, члени студентської ради, які мають 
відповідні повноваження представляти органи студентського самоврядування).

2.2 Періодичність засідань комісії з профілактики правопорушень визначається 
в залежності від загального стану профілактичної роботи в коледжі, соціального 
оточення, необхідності у дієвих заходах. Засідання можуть проводитися щомісячно 
(за необхідністю), але не рідше ніж 4 рази на рік. Про дату, місце засідання та 
порядок Денний члени Комісії сповіщаються не пізніше як за один день до 
засідання-

2.3 Засідання Комісії вважається правочинними, якщо в її роботі бере участь 
не мейп,е як половина членів комісії.

2.4 Засідання Комісії очолює голова Комісії. У випадку відсутності голови 
Комісії ~ його заступник. Головою комісії призначається помічник директора або 
заступник директора з навчально-виробничої роботи. Заступник голови Комісії 
обираєтеся серед завідувачів відділень.

2.5 На засідання Комісії обов'язково запрошується класний керівник 
акадеМііІН°ї групи, в якій навчається студент-порушник. Класний керівник 
зобов’.*ізаний надати характеристику студенту.
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2.6 Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх 
на засіданні, на засадах об'єктивності, законності, справедливості та 
неупередженості. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується 
головою Комісії (за відсутності голови - його заступником) та секретарем Комісії. 
Протоколи засідань Комісії веде секретар - співробітник відділення.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Комісія.
2.7 Прийняття рішення щодо оцінки правопорушенню розглядається та 

приймається протягом 5 календарних днів після подачі відповідних документів 
щодо правопорушення до Комісії.

2.8 На підставі прийнятого рішення Комісія вирішує питання щодо 
запропонованих стягнень.

2.9 У разі необхідності з'ясування додаткових обставин та отримання 
відповідної інформації для остаточного прийняття рішення Комісія робить запит у 
відповідний підрозділ.

2.10 Після засідання Комісії з профілактики правопорушень коледжу до 
відділень та гуртожитку надаються копії протоколу. Порядок накладання 
дисциплінарного стягнення за порушення встановлюються правилами внутрішнього 
розпорядку коледжу.

З ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІЇ

3.1 Основними завданнями та обов'язками Комісії є:
- проведення заходів з профілактики порушень студентами правил 

внутрішнього розпорядку коледжу, правил проживання в студентському 
гуртожитку, порушення морально-етичних норм суспільства (далі за текстом - 
правопорушення); організація та контроль проведення лекцій, зустрічей та інших 
заходів із представниками правоохоронних органів, медичних, юридичних закладів 
тощо;

- своєчасне реагування на правопорушення, скоєні студентами коледжу;
- оперативне інформування студентського складу та співробітників коледжу 

про факти випадків правопорушень;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення єдиної та об'єктивної системи 

оцінки та винесення стягнень за скоєні правопорушення.
3.2 Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає факти правопорушень, скоєних студентами, які навчаються в 

коледжі та своїм рішенням надає їм оцінку, здійснює розгляд фактів правопорушень 
на підставі первинних документів (протоколів про правопорушення, рапортів, 
службових записок, актів тощо та пояснювальних записок студентів, які скоїли 
правопорушення) та інших додаткових матеріалів, які надійшли до Комісії;
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- здійснює систематичний контроль та профілактичні заходи правопорушень 
студентами коледжу;

- надає пропозиції адміністрації коледжу щодо удосконалення нормативно- 
правової бази з профілактики правопорушень.

4 ПРАВА КОМІСІЇ

Комісія має право:
- утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її 

повноважень;
- залучати спеціалістів, представників 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 необхідні для 
виконання покладених на неї завдань;

- рекомендувати адміністрації коледжу застосування відповідних стягнень до 
студента-порушника.

Помічник директора

Завідувачі відділеннями

H. В. Кузьміна

I. В. Крюкова

Н.В. Решетняк

О.Ю. Твердохлібова
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