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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Комісія з профілактики правопорушень серед здобувачів освіти 
(далі – студентів), які навчаються у відокремленому структурному підрозділі 
«Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного 
університету «Одеська політехніка»; (далі – Комісія) є постійно діючим 
органом, який утворюється з метою проведення профілактичної роботи зі 
студентською молоддю з попередження злочинності і правопорушень та 
розвитку правової освіти, виховання в дусі поваги до закону і прав людини, 
посилення контролю за дотриманням особами, які навчаються у 
відокремленому структурному підрозділі «Одеський автомобільно-дорожній 
фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» (далі - 
Коледж), в навчальних корпусах, бібліотеці, гуртожитках і на території 
Коледжу, Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу і Правил 
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Коледжу, 
оперативності реагування, забезпечення об’єктивності накладання 
відповідних стягнень за аналогічні порушення, що скоєні особами, які 
навчаються в Коледжі. 

1.2 Основними завданнями комісії є: 
- формування в особи поваги до законодавства України і норм моралі, 

правильної правової орієнтації; 
- формування в молоді глибокого розуміння своїх прав та обов’язків, 

виховання у студентів внутрішньої потреби до захисту суспільних та 
особистих інтересів від злочинних зазіхань; 

- формування почуття відповідальності за свою поведінку, розуміння 
невідворотності покарання за порушення законодавства України; 

- профілактика правопорушень серед осіб, які навчаються в Коледжі; 
- 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. 
1.3 Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
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- розглядає правопорушення, що скоєні особами, які навчаються в 
коледжі, і надає пропозиції адміністрації Коледжу щодо накладання 
відповідних стягнень на цих осіб; 

- здійснює розгляд правопорушень на підставі первинних документів 
(рапортів, службових записок, актів тощо та пояснювальних записок 
студентів, які скоїли правопорушення), та інших додаткових матеріалів, які 
надійшли до неї; 

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

- здійснює систематичний контроль відпрацювання підрозділами 
коледжу правопорушень. 

1.4 Комісія у своїй роботі керується законодавством України, 
нормативною базою коледжу та Державного університету «Одеська 
політехніка», а також загальними засадами об’єктивності, закономірності, 
справедливості й неупередженості. 
 2 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ТА РОБОТИ КОМІСІЇ 
 

2.1 До складу комісії входять представники адміністрації Коледжу,  
юрисконсульт, вихователі гуртожитків, представники Студентського 
самоврядування студентів.  

2.2 Персональний склад комісії затверджується розпорядженням 
директора Коледжу терміном на один навчальний рік. 

2.3 Голова комісії організовує її роботу.  
2.4 Формою роботи Комісії є засідання, яке вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини членів Комісії.  
2.5 Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, 

присутніх на засіданні. 
2.6 Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується 

головою Комісії.  
2.7 Остаточне прийняття рішення щодо накладання стягнення 

розглядається на засіданні Комісії або протягом 10 календарних днів після 
відповідного засідання Комісії, але не пізніше 30 календарних днів від дати 
скоєння відповідного правопорушення. 

2.8 На Комісію обов’язково запрошуються: завідувач відділення, на 
якому навчається особа, що скоїла правопорушення, класний керівник, 
батьки (опікуни) студента – при наявності.  
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2.9 У разі прийняття остаточного рішення на рівні підрозділу щодо 
накладання ним стягнення зазначене рішення в обов’язковому порядку 

 


