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дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд
(чЕрнIвшцъкиЙ колЕдж дtзМну тА ЕкономIки>

нАкАз
м. Чернiвцi

28.01.2019 р Jф7

кПро створення KoMicii з профiлактики
та попередження правопорушень)

З метою забезпечення високого рiвня корпоративноi культури, посилення
контролю за дотриманням здобувачами вищоi освiти ,Щержавного вищого
навч€Lльного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>> Статуту та
Правил внутрiшнього розпорядку, для оперативностi реагуваЕня, забезпечення
об'ективностi прийнятих рiшень, а також пiдвищення правосвiдомостi
студентiв

нАкАЗУЮ:

1. Затверлити скJIад KoMicii з профiлактики та попередження правопорушенъ

,Щержавного вищого навч€шьного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та
економiки), що додаеться.

2" Затвердити Положення про Комiсiю з профiлактики та IIопередження
правопорушень ,Щержавного вищого навчаJIъного закладу <<Чернiвецький
коледж дизайну та економiки>>, що додаеться.

3. KoMicii з профiлактики та попередження правопорушень забезшечити
свою роботу вiдповiдно до Комплексного плану заходiв щодо профiлактики
правопорушень серед студентiв.

4. Контроль за виконанням цього нак€}зу зaлишаю за собою.

,Щиректор коледжу M.I. Пекарсъкий

ПОГОДЖЕ,НО:
Заступник директора з адмiнiстра-
тивно-господарсъко оти

Гапей
28.01.2019 р.

Проект нак€ву вноситъ:
Заступник
роботи

- к. о. Зикова
28.01.20 9р.

з виховноТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ .Щержавного вищого навч€tJIьного
закладу <<Чернiвецький коледж дизайну
та економiки>>
вiд 28 сiчня 2019 р. Nэ 7

склАд
KoMiciT з профiлактики та попередження правогIорушень ,Щержавного вищого

навчаJIьного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>

J\ъ

з/п
Прiзвище, iм'я, по

батьковi
Посада

1 гАши
Алла Василiвна

- заступник директора з адмlнlстративно-
господарськоi роботи, голова KoMicii;

2 зиковА
KpicTiHa Олегiвна

- заступник директора з виховноi роботи,
заступник голови KoMicii;

aJ ГОРОЖАНСЬКА
Iрина евгенiiвна

- практичний психолог, секретар KoMicii;

4 гуцулrIк
Вiкторiя АнатолiТвна

- голова ПервинноТ профспiлковоi органiзацii
студентiв, член KoMicii (за зголою);

5 гуцулrIк
Неля IBaHiBHa

- голова СтудентськоТ ради, член KoMicii (за
згодою);

6. кучIнIк
Руслан Васильович

- завiдувач вiддiлення, член KoMiciT;

7 шпортАн
Адрiана ВiталiTвна

- заступник голови СтудентськоТ ради, член
KoMicii (за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ rЩержавного вищого навч€tльного
закладу <<Чернiвецький коледж дизайну
та економiки>>
вiд 28 сiчня 2019 р. J\Ъ 7

ПОЛОЖЕННЯ
про комiсiю.Щержавного вищого навчzIJIьного закладу кЧернiвецький коледж
дизайну та економiки> з шрофiлактики та попередження правопорушень

1. Загальнi положення.
1.1, Комiсiя з профiлактики та попередження правопорушень серед

студентiв, якi навчаються в ,Щержавному вищому навч€tльному закладi
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>> (далi - Комiсiя) е постiйно
дiючим органом, який утворю€ться з метою забезпечення високого рiвня
корпоративноi культури, посилення контролю за дотриманням здобувачами
вищоТ освiти Статуту коледжу, Правил внутрiшнього розпорядку коледжу,
Правил внутрiшнього розпорядку в студентському гуртожитку, для
оперативностi реагування, забезпечення об'ективностi прийнятих рiшень, а
також пiдвищення правосвiдомостi студентiв.

|.2. Комiсiя у своiй роботi керу€ться законодавством УкраiЪи,
нормативною базою коледжу, а також загальними засадами об'ективностi,
законностi, справ едливостi та неуIIер едженостi.
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в стягнень на осiб



3. Порядок формування складу та роботи KoMicii
З.1. Що складу KoMicii входять представники: адмiнiстрацii коледжу,

Первинноi профопiлковоi органiзацii студентiв (за згодою), Студентськоi Ради
коледжу (за згодою).

3.2. Персональний склад KoMiciT затверджуетъся наказом директора
коJIеджу.

З.3. Голова KoMiciI органiзовуе ii роботу i несе персон€шьну
вiдповiдальнiстъ за виконання покладених на Комiсiю завдань. У разi
вiдсутностi голови його обов'язки виконуе заступник гоJIови.

З.4. Формою роботи KoMicii е засiдання, яке вважаеться правомочним у
випадку, коли на ньому присутнi не менше нiж двi третини членiв KoMicii.

3.5. Пiдставою для розгляду правопорушення е рапорти, службовi записки,
акти тощо та пояснюваJIънi записки студентiв, якi скоiли правопорушення.

З.6. Рiшення приймаеться простою бiльшiстiв голосiв членiв KoMicii,
присутнiх на засiданнi.

З.7. Рiшення KoMicii оформлюетъся протоколом, який пiдписуеться
гоJIовою (за вiдсутностi голови - його заступником) та секретарем KoMicii.

3.8. Остаточне прийняття рiшення щодо накпадання стягнення
розглядаеться, як правило, протягом 10 календарних днiв пiсля вiдповiдного
засiдання KoMicii.

3.9. На Комiсiю обов'язково запрошуеться особа, яка скоiла
правопорушення.

З.10. У разi необхiдностi з'ясування додаткових обставин та отримання
iнформацiТ для остаточного прийняття рiшення Комiсiя здiйснюе запит у
вiдповiднi органи.

4. Права KoMicii
Комiсiя мае право:

- утворювати робочi групи дJIя пiдготовки питань, що наlrежать до iT

повноважень;

- з€tлучати спецiалiстiв i представникiв структурних пiдроздiлiв коледжу для
розгляду питань, що наJIежать до ii'гrовноваженъ;

- одержувати в установпеному порядку вiд керiвникiв структурних
пiдроздiлiв та правоохоронних структур iнформацiю, документи i
матерiали, що необхiднi для покладених на неi завдань.

Заступник директора з виховноi роботи к. о. Зикова
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