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Положення про Раду з профілактики правопорушень 

 Погребищенського медичного коледжу 
Рада з профілактики правопорушень створюється з метою: 

- попередження правопорушень серед студентів; 

- вивчення психологічних особливостей студентів, мешканців гуртожитку; 

- вивчення схильності студентів до шкідливих звичок, правопорушень; 

- виявлення «груп ризику» серед студентів та оточення, в якому вони 

перебувають; 

- виявлення студентів, схильних до правопорушень та прийняття рішення 

про взяття таких студентів на внутрішній облік; 

- зняття студентів з внутрішнього обліку; 

- моніторинг та постійний аналаз стану дисципліни, дотримання студентами 

правил внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожитку; 

- обстеження та вивчення умов проживання студентів коледжу в гуртожитку 

та на квартирах; 

- розробка заходів, направлених на профілактику правопорушень серед 

студентів та сприяння в їх проведенні; 

- надання консультативної юридичної допомоги студентам коледжу; 

- здійснення контролю за роботою лекторію правових знань та станом 

правового виховання в академічних групах. 

 

Склад Ради з профілактики правопорушень: 

1. Гаврилюк О.Ф., директор коледжу, голова ради; 

2. Панасюк Ю.Б., заступник директора з виховної роботи, заступник голови 

ради; 

3. Щур В.В., заступник директора з навчальної роботи, член ради; 

4. Братанюк Л.Є., методист коледжу, викладач правознавства, член ради; 

5. Янчук Т.М., психолог, член ради; 

6. Цегельнюк О.Г., голова студентського профкому, член ради; 

7. Баніт Л.Й., завідувач відділенням, член ради; 

8. Костран О.Я., завідувач відділенням, член ради; 

9. Зайченко Р.К., вихователь гуртожитку, член ради; 

10.  Представник студентського парламенту коледжу (голова комітету з 

правоохоронної роботи), член ради 

 

Засідання Ради з профілактики правопорушень відбувається не рідше 

одного разу на два місяці. Ведуться протоколи засідань Ради з профілактики 

правопорушень. 

Рада з профілактики правопорушень має право вживати таких заходів 

впливу до студентів-порушників дисципліни та правил внутрішнього розпорядку: 

- попередження; 

- оголошення догани; 



- виклик батьків та обговорення поведінки їх дітей на засіданні Ради; 

- виселення з гуртожитку; 

- прийняття рішення з взяття на внутрішній облік студентів, схильних до 

правопорушень; 

- ініціювати виключення студента з коледжу. 

План роботи ради узгоджується з планами роботи коледжу, практичного 

психолога, керівників академічних груп та вихователя гуртожитку та 

затверджується директором коледжу. 

 


