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ПОРЯДОК 

подання та розгляду заяв 

про випадки булінгу (цькування) у Вугледарському НВК «МРІЯ» 

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) 

 

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 навчально-виховному 

комплексі, зобов’язаний повідомити про це класного керівника, вчителя, 

вихователя, психолога або безпосередньо директора НВК. 

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 директора НВК 

про цей факт (конфіденційність гарантується). 

 5. У день подання заяви директором видається наказ по НВК про 

проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. 

6. 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. Комісія з’ясовує обставини булінгу. 

7. Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає 

відповідне рішення: 

 якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження 

мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту 

вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу; 

 якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то 

директор навчально-виховного комплексу повідомляє уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах 

дітей. 

8. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії. 

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

спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 

10. 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. Директор НВК має розглянути таке звернення та 

з’ясувати всі обставини булінгу. 

 

Додаток 

 

Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою 

накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 

40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно 

протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф 

становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські 

роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою 

особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього 

процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення) 
Булінг (цькування), тобто 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: – тягне за 

собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока 

годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або 

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення: –

 тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до 

шістдесяти годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або 

неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне 

за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або 

неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне 

за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Рекомендації до оформлення заяви 
1. Подається державною мовою. 

2. Чітко вказуються прізвища. 

3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів. 

4. Не допускати виправлень. 

5. Зміст заяви пишеться в довільній формі. 


