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НАКАЗ 

 

Про затвердження складу та плану роботи 

Ради з профілактики правопорушень 

у КЗВО «Рівненська медична академія»  
  

 На виконання законів України “Про вищу освіту”, “Про фахову 

передвищу освіту”, Наказу управління освіти і науки РОДА  «Про затвердження 

заходів із реалізації обласної комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки» від 27.05.2016 

№ 317, з метою забезпечення та вдосконалення профілактичної роботи з питань 

запобігання правопорушень здобувачами медичної та фармацевтичної освіти, 

посилення боротьби зі шкідливими звичками (пияцтвом, палінням та 

наркоманією), відповідно до  комплексного плану освітніх заходів КЗВО 

«Рівненська медична академія»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Раду з профілактики правопорушень у КЗВО «Рівненська 

медична академія» на 2020-2021 н.р. у такому складі: 

Голова Ради: Бухальська Світлана Євгеніївна — заступник директора з виховної 

роботи Фахового медичного коледжу; 

заступник голови Ради:  

Камінський Дмитро Анатолійович  — юрисконсульт; 

секретар Ради:  Семенюк Анна Борисівна — лаборант; 

члени Ради: 

Туровська Ірина Олександрівна — директор Фахового медичного коледжу; 

Коробко Лариса Ростиславівна — декан; 

Антонюк Марія Миколаївна  — завідувачка відділення; 

Кіщук Віталій Михайлович — завідувач відділення; 

Стернік Віта Миколаївна — завідувачка відділення; 

Басюк Лариса Михайлівна — практичний психолог; 
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Діда Галина Анатоліївна — голова методичного об’єднання класних керівників 

студентських груп, вихователів; 

Мельничук Надія Миколаївна — соціальний педагог; 

Лисиця Дмитро Леонідович — голова студентського профспілкового комітету, 

викладач; 

Карпюк Наталія Василівна — начальник юридичного відділу; 

Патяка Олексій Олександрович — викладач,голова циклової комісії; 

Протасевич Вікторія — голова органу студентського самоврядування 

“Студентська Рада”; 

Степанюк Наталія Василівна — вихователь гуртожитку; 

Казмірук Лариса Петрівна — вихователь гуртожитку; 

Мельничук Ірина Богданівна — вихователь гуртожитку. 

 

3. Затвердити План роботи Ради з профілактики правопорушень на 2020-2021 

н.р., що додається. 

4. Голові Ради Бухальській Світлані Євгеніївні забезпечити своєчасне 

інформування педагогічної ради та адміністративної ради про роботу Ради з 

профілактики  правопорушень упродовж 2020-2021 н.р. 

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Бухальську Світлану Євгеніївну. 

 

 

 
  

Ректор                                            Р.О. Сабадишин 

 
 

 

Вик. Бухальська С.Є. 
 
Зав. юридичним відділом Карпюк Н.В. 
 

 

 

 

З наказом  ознайомлені:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 



        до наказу №___ від___________ 

 План роботи 

 Ради з профілактики правопорушень на 2020-2021 н.р. 

 

№ 

 з/п 

Зміст роботи  Термін 

виконання 

Відповідальний за 

проведення заходу 

1 Своєчасно забезпечити гарантії конституційних прав, 

свобод і обов’язків науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та здобувачів освіти КЗВО 

«Рівненська медична академія»РОР 

Постійно  Сабадишин Р.О. 

 Туровська І.О. 

Бухальська С.Є. 

Карпюк Н.В. 

2 Сприяти неухильному дотриманню пропускного 

режиму в навчальних корпусах та гуртожитках 

Постійно  Туровська І.О.  

 Кукурудза Р.Й. 

 завідувачі 

навчальних 

корпусів і 

гуртожитків 

3 Здійснити підбір питань для розгляду на засіданнях 

Ради з профілактики правопорушень на  2020-2021н.р. 

 Вересень 

  

 Бухальська С.Є. 

Камінський Д.А. 

4 Завершити виконання плану заходів із реалізації 

обласної комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-

2020 роки 

Грудень 

  

Сабадишин Р.О. 

керівники 

структурних 

підрозділів 

5 Завершити виконання плану заходів із реалізації 

Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року 

 Грудень Сабадишин Р.О. 

керівники 

структурних 

підрозділів 

6 Провести в студентських групах цикл профілактичних 

бесід на теми: 

- «Про відповідальність здобувачів освіти за 

здійснення корупційних правопорушень і хабарництва 

при виконанні професійних обов’язків»; 

- «Про заборону тютюнопаління в навчальних 

закладах, в установах Міністерства освіти та науки 

(Наказ МОН України № 855 від 08.11.2004 року)»; 

- «Про відповідальність розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях та  вживання алкоголю 

неповнолітніми» 

- «Про правову відповідальність за незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

збут наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів» 

 Вересень  

Січень 

 Бухальська С.Є. 

класні керівники 

студентських груп 

вихователі 

гуртожитків 

7 Провести профілактичну бесіду на тему: «Про 

дотримання вимог чинного законодавства при 

проведенні занять, практики, семестрових, 

ліцензійних інтегрованих і державних іспитів з метою 

не допущення посадових зловживань, правопорушень 

і хабарництва серед працівників та здобувачів освіти» 

Грудень 

   

Бабʼяк В.І. 

Туровська І.О. 

Оксюта В.М. 

Коробко Л.Р. 

Антонюк М.М. 

Кіщук В.М. 

Стернік В.М. 



8 

 

 

Підготувати цикл заходів тижня правової 

компетентності  

Грудень   Бухальська С.Є. 

Камінський Д.А. 

Патяка О.О.  

керівники 

студентських груп, 

вихователі 

9 Спільно з органами студентського самоврядування 

провести анонімне анкетування серед здобувачів 

освіти щодо можливих фактів хабарництва, виконання 

неправомірної вигоди, інших зловживань службовим 

становищем 

 

До 

01.01.2021 

До 

01.06.2021 

Бабʼяк В.І. 

Туровська І.О. 

Оксюта В.М. 

Бухальська С.Є. 

Карпюк Н.В. 

10 Розглянути та схвалити плани заходів, приурочених 

до:  

- Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля 

над жінками (21 листопада); 

- Міжнародного дня боротьби з корупцією (9 грудня);   

- Дня прав людини (10 грудня); 

-  Міжнародного дня боротьби з наркоманією та 

наркобізнесом (1 березня); 

- Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням (31 

травня); 

- Міжнародного дня захисту дітей (1 червня) 

За планом 

засідань 

Ради з 

профілактик

и право 

порушень 

Бухальська С.Є. 

Мельничук Н.М. 

  

11 Організувати тематичні виставки стіннівок 

превентивного спрямування: «Профілактика щодо 

вияву шкідливих звичок (вживання алкоголю, 

нікотину, наркотиків) 

За планом 

заходів 

Бухальська С.Є. 

вихователі  

12 Підготувати соціальному педагогу, медичним  

працівникам здоровпункту матеріали для проведення 

лекцій з профілактики алкоголізму, тютюнопаління та 

наркоманії 

За планом 

заходів 

Бухальська С.Є. 

Басюк Л.М. 

Мельничук Н.М. 

 

13 Оперативно виявляти студентів, схильних до 

правопорушень, а також осіб, що цьому сприяють; 

проводити з ними відповідну роботу по запобіганню 

правопорушень 

Постійно  Бухальська С.Є. 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

декан, 

заввдділення, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог  

14 Розглянути питання про проведення профілактичної 

роботи зі здобувачами освіти щодо попередження 

правопорушень і шкідливих звичок на спільних 

засіданнях органів студентського самоврядування  та 

студентського активу гуртожитків 

За планом 

органів студ 

самовряду 

вання  та 

студ активу 

гуртожитків 

Бухальська С.Є. 

Мельничук Н.М.  

органи 

студентського 

самоврядування та 

студентського 

активу гуртожитків  

15 Розглянути на батьківських  зборах питання:  «Про Вересень- Бухальська С.Є. 



правову відповідальність здобувачів освіти за скоєні 

порушення та роз’яснювальну роботу з батьками 

щодо попередження правопорушень і поширення 

шкідливих звичок» 

Листопад  Басюк Л.М. 

Мельничук Н.М. 

завідувачі відділень 

класні керівники  

16 Організувати зустрічі здобувачів освіти, батьків, 

опікунів із представниками правоохоронних органів з 

розгляду проблеми «Насильство щодо дітей в родині» 

Квітень   Бухальська С.Є., 

 класні керівники 

студентських груп, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог  

17 Здійснювати перевірку та вивчення умов проживання  

здобувачів освіти у гуртожитку з метою запобігання 

правопорушень та втягнення до злочинних груп 

Постійно Бухальська С.Є. 

Мельничук Н.М. 

Класні керівники 

вихователі  

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                                            С.Є. Бухальська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


