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3 Розгляд скарги щодо
конфл�ктної ситуац�ї.
скаржник може обрати наступн�
способи врегулювання
конфл�ктної ситуац�ї:
1) неформальна процедура;
2) формальна процедура.

Скарга подається до Ком�с�ї у
письмов�й форм� через
скриньки дов�ри, як�
розташован� в корпусах
№ 7, 15 Академ�ї
Скарга повинна м�стити опис порушення
права особи, зазначення моменту (часу), коли
в�дбулося порушення, факти � можлив� докази,
що п�дтверджують скаргу. 

Подання скарги у випадку
виникнення конфл�ктної
ситуац�ї
Якщо учасники осв�тнього процесу
вважають, що щодо них в Академ�ї було
порушено їхн� права, в�н або вона
можуть подати скаргу до Ком�с�ї з
врегулювання конфл�ктних ситуац�й.

ПРОЦЕДУРА
ВРЕГУЛЮВАННЯ
КОНФЛІКТНИХ

СИТУАЦІЙ В НАКККІМ
 



Формальна процедура: Ком�с�я в межах формальної процедури
п�сля отримання та реєстрац�ї скарги обов’язково �нформує
кер�вництво Академ�ї. Протягом 10 робочих дн�в проводиться
зас�дання Ком�с�ї за участ� стор�н конфл�кту, який не може
перевищувати 30 календарних дн�в з моменту отримання скарги. У
визначену дату Ком�с�я проводить зас�дання, на яке запрошуються
скаржник, в�дпов�дач , св�дки та �нш� особи, як� можуть надати
необх�дну �нформац�ю.  У випадку, якщо конфл�ктна ситуац�я
стосується неповнол�тньої особи, Ком�с�я обов’язково проводить
зустр�ч з батьками неповнол�тньої особи та запрошує їх на
зас�дання. Про проведення формальної процедури обов’язково
�нформують ректора Академ�ї. За результатами проведення
формальної процедури оформлюється р�шення у письмов�й
форм�.На п�дстав� р�шення Ком�с�ї кер�вництво Академ�ї приймає
в�дпов�дн� р�шення, передбачен� та дозволен� законодавством,
зокрема, винесення догани або зв�льнення сп�вроб�тника,
в�драхування студента/асп�ранта/докторанта тощо. Прим�рник
р�шення та матер�али формальної процедури повинн� збер�гатися в
Ком�с�ї протягом п’яти рок�в. 

Неформальна процедура: П�сля реєстрац�ї скарги , Ком�с�я  отримує
в раз� необх�дност� в письмов�й форм� в�д скаржника уточнююч� та
додатков� детал�, пов’язан� �з конфл�ктною ситуац�єю та призначає
дату проведення сп�льної зустр�ч� з� сторонами конфл�кту, який не
може перевищувати 10 календарних дн�в з моменту отримання
скарги. У визначену дату Ком�с�я проводить зустр�ч з� скаржником,
в�дпов�дачем . Ком�с�я вивчає скаргу, надає консультац�ї обом
сторонам, пропонує способи вир�шення ситуац�ї, що виникла у зв’язку
з конфл�ктною ситуац�єю (як� не передбачають прийняття
адм�н�стративних/дисципл�нарних р�шень кер�вництва Академ�ї). У
випадку досягнення сп�льного р�шення неформальна процедура
завершується. На вимогу стор�н конфл�кту сп�льне р�шення
оформлюється у письмов�й форм�. Прим�рник такого сп�льного
р�шення повинен збер�гатися в Ком�с�ї протягом п’яти рок�в. 

   


