
ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ  

УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)  

В СНВК «ДЕСНЯНКА» 

Усі учасники освітнього процесу у разі виявлення випадків булінгу (цькування), 

учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по 

відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб, в обов’язковому порядку протягом дня повідомляють 

керівника закладу освіти у письмовій формі (заява). 

Оформлення заяв (зразок додається) 

Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не 

допускаються. У заяві необхідно вказати: 

- прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний 

телефон; 

- навести розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування); 

- зазначити дату подання заяви та підписати особисто. 

Зразок заяви 
  

Директору спеціалізованого навчально-

виховного комплексу «Деснянка»  

Деснянського району міста Києва 

Діденко Л.Ф 

 
(прізвище, ім’я, заявника) 

 
 (соціальний статус заявника) 

Контактний 

телефон:________________________ 

Заява 

 Прошу провести розслідування за фактами випадків булінгу (цькування) 

____________________________.  
       (прізвище, ім’я постраждалого) 

Далі в заяві необхідно вказати особу або осіб, які вчинили цькування та описати  діяння, 

які полягають  у психологічному, фізичному чи іншому насильстві над особою і носять 

системний характер. 

 

_________________      _______________ 

             (дата)        (підпис) 

 

Термін розгляду заяви  до 30 днів. 

 



ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ 

НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) 

1.     У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення 

розслідування із визначенням уповноважених осіб. 

2.     Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі 

складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків 

постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання. 

3.     Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення: 

-         якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи 

сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються 

уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) 

та Служба у справах дітей; 

-         якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не 

згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із 

заявою. 

4.     Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому 

вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії. 

5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі 

зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

Стаття 173-4.  Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс 

України про адміністративні правопорушення) 

1. Про доведені випадки булінгу згідно рішення комісії директор обов’язково 

повідомляє органи Національної поліції України та Службу у справах дітей (якщо 

булінг стосується неповнолітніх). 

2. Доведений випадок булінгу тягне штраф від 50 до 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (850-1700 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин – 

якщо цькували вперше. І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські 

роботи від 40 до 60 годин, якщо дії вчинили повторно або знущалась група осіб. Якщо 

ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 16 років, штраф заплатять батьки або 



особи, які їх замінюють (50-100 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи на 

від 20 до 40 годин). 

3. Якщо керівник освітнього закладу не повідомить про 

цькування уповноваженим підрозділам органів Нацполіції – його оштрафують на 50-

100 неоподатковуваних мінімумів або відправлять на виправні роботи до одного місяця 

з відрахуванням до 20% заробітку. 

4. Особам, які постраждали від булінгу, стали його свідками,  вчинили його, 

шкільні практичні психологи та соціальний педагог після надходження заяви надають 

соціальну  та психолого-педагогічну допомогу у формі  консультацій, бесід, тренінгів. 

 

Адміністрація 

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ! СТОП БУЛІНГ! 

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00) 

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу  116 000 

Гаряча лінія з питань запобігання насильству  

116 123 або 0 800 500 335 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини  

0 800 50 17 20 

Уповноважений Президента України з прав дитини  

044 255 76 75 

Центр надання безоплатної правової допомоги  

0 800 213 103 

Національна поліція України 102 

Єдиний контакт-центр безоплатної правової допомоги: 

0 800 213 103 
(цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних 

телефонів) 



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

З ПИТАНЬ  ПРОТИДІЇ  БУЛІНГУ  

 Стаття 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» - Стаття 53 

Закону України «Про освіту»  

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)»   

 Наказ МОНУ від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки 

булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», 

яким затверджено «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)» - та 

«Порядок застосування заходів виховного впливу»; роз’яснення щодо 

застосування наказу № 1646  - лист МОНУ від 13.04.2020 № 1/9-207 

 

 


