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І.  Загальні положення 
 Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури 

реагування на  випадки булінгу, забезпечення гарантованого виконання 

вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти. 

 Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, 

що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою 

особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла 

бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого. 

ІІ. Порядок реагування на випадки булінгу чи підозру про його 

вчинення 

1. Всі учасники освітнього  процесу повинні повідомити про випадки 

булінгу (цькування), які їм стали відомі або про які вони підозрюють,  

керівника закладу освіти, або уповноважену особу. 

2.   У разі, якщо випадок булінгу загрожує життю і здоров’ю його 

учасників, негайно повідомити поліцію, у разі необхідності органи охорони 

здоров’я для надання екстреної медичної допомоги.  

3. Коли директор закладу освіти отримує заяву про випадок булінгу, він 

негайно повідомляє поліції, службі у справах дітей, батькам або законним 

представникам дитини. 

4.  Директор видає наказ, яким визначає склад комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування). З метою неупередженого розгляду, для кожного 

конкретного випадку визначається новий склад комісії. 

5. Уповноважена особа фіксує заяву про випадок булінгу у журналі 

реагування на випадок булінгу (цькування) у закладі освіти. 

6. Комісія проводить розслідування (шляхом опитування учасників 

випадку, з`ясування наявності фото та відеофіксацій, підготовки висновку 

психологом тощо), розглядають та аналізують матеріали, визначають сторін 

булінгу (цькування), можливі причини випадку. 

7. Після завершення збору даних директор скликає засідання комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування). Члени комісії на засіданні  планують 

заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, формування емпатії 

між сторонами булінгу (цькування) та надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування), формують рекомендації 

для батьків або законних представників. 
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