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1. Загальні положення
1.1.

Добровільне

студентське

об’єднання

«Правопорядок»

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ (далі – ДСО «Правопорядок») – постійно
діючий орган студентського самоврядування, сформований на добровільній
основі студентів та утворений вищим навчальним закладом для профілактики
і припинення правопорушень серед молоді та студентів.
1.2. Діяльність ДСО «Правопорядок» здійснюється згідно до Закону
України “Про вищу освіту”, а також у відповідності з нормативними
документами Міністерства освіти і науки України про організацію наукової
діяльності у вищих навчальних закладах, Статуту ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що
визначають основні напрямки та форми роботи органів самоврядування
вищих навчальних закладів.
1.3. ДСО «Правопорядок» поєднує студентів 2 – 5 курсів ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, які слідкують за дисципліною в університеті та беруть участь у
вирішенні завдань, що стоять перед об’єднанням.
1.4. Засновником ДСО «Правопорядок» є ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який
надає ДСО «Правопорядок» організаційну, консультаційну та матеріальну
підтримку.
2. Основна мета та завдання
2.1. Попередження і припинення різних правопорушень;
2.2. Взаємодія з адміністрацією ХНЕУ ім. С. Кузнеця, з органами
внутрішніх справ при організації охорони громадського порядку при
проведенні

молодіжних

(студентських)

заходів,

що

проводяться

університетом;
2.3. Відповідально відноситься до поставлених завдань і діяти в рамках
своїх повноважень;
2.4. Організація профілактики правопорушень у молодіжному середовищі.

2.5. Сприяння розвитку добровільної

участі

студентів в охороні

громадського порядку.
2.6. ДСО «Правопорядок» виконує наступні функції:
2.6.1 Забезпечує спільно з органами внутрішніх справ охорону
громадського порядку на території університету.
2.6.2. Проводить профілактичну роботу, спрямовану на боротьбу з
хуліганством,

пияцтвом,

наркоманією,

здирництвом

та

іншими

правопорушеннями.
2.6.3. Надає невідкладну допомогу особам, постраждалим від
правопорушень і нещасних випадків.
2.6.4. Інформує ректорат про всі події, злочини і порушення
громадського порядку, про вжиті заходи з відновлення порядку, а також
вносить

свої

пропозиції

щодо

усунення

умов,

що

сприяють

правопорушенням.
2.6.5. Командування загону проводить роботу по згуртуванню і
зміцненню ДСО «Правопорядок», виховуючи в особового складу високу
дисциплінованість, відносини товариства і взаємодопомоги, самостійність і
відповідальність за доручену справу, організовує навчання бійців основам
кримінального

законодавства,

методам

роботи

з

правопорушниками,

піклується про їх фізичний розвиток, здоров'я і загартування .
2.7. Проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
3. Умови, порядок припинення діяльності ДСО «Правопорядок» та
набуття членства
3.1 Прийом до складу загону здійснюється главою студентського загону
охорони правопорядку ХНЕУ ім. С. Кузнеця після узгодження його
кандидатури з проректором з науково-педагогічної роботи ХНЕУ ім.. С.
Кузнеця.
3.2. У ДСО «Правопорядок» ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються на

добровільній основі студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця не молодше першого та
не старше п’ятого курсу, здатні за своїми фізичними і моральними якостями
виконувати поставлені завдання.
3.3.

Новоприйнятому

до

складу

ДСО

«Правопорядок»

ХНЕУ

ім. С. Кузнеця видається посвідчення члена студентського загону охорони
правопорядку.
3.4. При відрахуванні (виключення) зі складу ДСО «Правопорядок» ХНЕУ
ім. С. Кузнеця студент зобов'язаний здати посвідчення співробітника ДСО
«Правопорядок» ХНЕУ ім. С. Кузнеця, отримане їм у користування.
3.5. Виключення зі складу ДСО «Правопорядок» ХНЕУ ім. С. Кузнеця
проводиться главою студентського загону і з відома проректора з науковопедагогічної роботи.
3.6. Припинення діяльності «Правопорядок» ХНЕУ ім. С. Кузнеця
здійснюється у вигляді його реорганізації або ліквідації.

