
Додаток № 4 

до наказу Дніпропетровської  

академії музики ім. М.Глінки 

№  56/1  від « 31 » серпня 2022 року 

«Про створення безпечного освітнього 

середовища, запобігання та протидію 

проявам насильства булінгу (цькування)» 

 
 

ПОРЯДОК 

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) 

у КВНЗ «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки»ДОР»та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу 

 

1. Ректор академії у разі виявлення випадку булінгу (цькування) вживає 

невідкладних заходів щодо його неможливості. 

2. У разі повідомлення про  випадок булінгу ректор, невідкладно,  у строк, 

що не перевищує одної доби, повідомляє територіальний орган 

(підрозділ) Національної поліції України про випадок булінгу 

(цькування), службу у справах дітей, повідомляє центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді і не пізніше ніж у продовж трьох 

робочих днів скликає засідіння Комісії з розгляду випадку булінгу 

(цькування). 

3. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню 

засідання Комісії, повідомляє членів, а також заявника про порядок 

денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а 

також надає (надсилає) членам Комісії та зазначеним особам  необхідні 

матеріали в електронному або паперовому вигляді. 

4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, ухвалюються 

шляхом відкритого голосування більшістю голосів. 

5. Під час проведення засідання Комісії секретар веде протокол засідання 

Комісії за встановленою формою. 

6. Педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники академії у разі 

виявлення булінгу (цькування) зобов’язані  вжити  невідкладних 

заходів для його припинення.  Надати домедичну допомогу (за 

потреби),  викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги 



для надання екстреної медичної допомоги (за потреби), повідомити 

ректору.  

7. Ректор забезпечує створення в академії безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), що 

включає психологічну та фізичну безпеку здобувачів освіти.  Приймає 

рішення щодо застосування заходів громадського або дисциплінарного  

впливу осіб,   причетних до випадку булінгу. 

8. Ректор забезпечує виконання заходів для надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, 

стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Додаток № 5) 

                                                                                    до наказу №___ від « ___» ___. 2022  р. 

                                                                               «Про створення безпечного освітнього 

                                                                             середовища, запобігання та протидію  

                   проявам насильства булінгу (цькування)» 

 

 

 

  

 

 


