
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) 

в закладі освіти 

 Загальні питання 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». 

2. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування) в закладі. 

 Реагування на доведені випадки булінгу 

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка 

кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто 

відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу: 

 повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України 

(ювенальна поліція)  та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) 

в закладі освіти; 

 забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних 

послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або 

постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи). 

2. Заходи здійснює соціальний педагог у взаємодії з практичним психологом закладу 

освіти та затверджуються керівником закладу. 

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у 

практичного психолога і соціального педагога, створювати скриньки довіри, 

оприлюднювати телефони довіри. 

  

  

  

  



Порядок 

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 
  

1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник 

освітнього процесу. 

2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян». 

3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у коледжі, зобов’язаний повідомити про це 

викладача, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти. 

4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав 

повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником 

булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт. 

5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення. 

6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує 

обставини булінгу. 

7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в 

дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти 

учасниками освітнього процесу. 

8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу 

освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та 

Службу у справах дітей. 

9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда – Україна» з протидії 

насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та 

молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. 

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника 

закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має 

розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу 

10. Рекомендації до оформлення заяви 

 Подається державною мовою. 

 Зміст заяви пишеться в довільній формі. 

 Чітко вказуються прізвища. 

 Дотримання вимог до оформлення реквізитів. 

 Не допускати виправлень. 

 


