
Порядок подання та розгляду (з дотриманням 
конф1денщиност) заяв про випадки булйнгу 

(цькування) в ЗДО 

Вщповдно до Закону Украни « Про осыту» (роздл 1, ст. 25, 

26) кервник закладу дошельно! освти: 

- здшенюе контроль за виконанням плану заходпв, 

спрямованих на запобгання та протид1ю бул1нгу (цькуванню) 
в заклад! освти; 

- розглядае скарги про вдмову у реагуванн!1 на випадки 
бул!нгу (цькування) за заявами здобувачв освыти, хх 
батькмв, законних представникв, 1нших 016 та приймае 
рипення за результатами розгляду таких скарг; 

- сприяе створенню безпечного осытнього середовища в 

заклад1 осыти та вживае заходв для надання сошальних та 
психолого-педаготчних послуг здобувачам осйти, як 
вчинили булинг (цькування), стали Його свдками або 
постраждали в1д бутнгу; 

- забезпечуе створення у заклад! осыти безпечного 
освтнього середовища, в1льного выд насильства та булйнгу 

(цькування), у тому числ: з урахуванням пропозищй 
територальних органв (Шдроздомв) Нащюонально! полщи 

Укра1ни, центрального органу виконавчо! влади, що 
забезпечуе формування та реал1зуе державну полтику у сфер! 
охорони здоров’я, головного органу у систем! центральних 
органйв виконавчо! влади, що забезпечуе формування та 
реал1зуе державну правову полтику, служб у справах щтей та 
центрав сощальних служб для а1мт, ттей та молод! розробляе, 
затверджуе та оприлюднюЕ план заходв, спрямованих на 
запобйгання та протидю булнгу (цькуванню) в заклад! 
освти; 

- розглядае заяви про випадки булнгу (цькування) 
здобувачв освти, 1хн1х батьюмв, законних представниюв, 
1нших 0с1б та видае рипення про проведення розслдування; 
скликае заадання комей з розгляду випадюв булнгу 
(цькування) для прийняття рипення за результатами 
проведеного розслдування та вживае вдповдних заход!в 
реагування;  



- забезпечуе виконання заходв для надання сощальних та 
психолого-педагогчних послуг здобувачам осыти, як 
вчинили бул!нг, стали його сыдками або постраждали вд 

булингу (цькування); 

- пондомляе уповноваженим шШдроздллам  органв 

Нацюнально! полщи Украни та служб у справах дмтей про 
випадки бул!нгу (цькування) в заклад! осв!ти. 

Якщо дитина стала свдком бул!нгу в заклад! освти, 

передуам вона може розказати про це батькам, вихователю, 
психологу. 

Окр!м цього, батьки можуть звернутись на гарячу линю ГО 
«Ла Страда - Укратна» з протидй насильству в ©1м7 або 13 
захисту прав тей; до сошально! служби з питань смт, мтей 

та молод; Нацюнально: полщи Украни; Центру надання 
безоплатно! правово1 допомоги. 

Якщо педагог або 1нший пращвник закладу освти став 

свдком булнгу, то вн мае повдомити кер1вника закладу 
незалежно в1д того, чи поскаржилась йому жертва булнгу чи 
НИ. 

Сл10 запам'ятати: 

1. Заяву про випадки бул!нгу у заклад! осыти мае право 
подати будь-який учаесник осв!тнього процесу. 

2. Заява подаеться кервнику закладу осыти вдповдно до 

Закону Украни «Про звернення громадян». 

3. Кервник закладу освти мае розглянути звернення. 

4. Кервник закладу осыти створюе ком1аю з розгляду 
випадюв бул1нгу, яка з’ясовуе обставини бул!нгу. 

5. Якщо випадок цькування був единоразовим, питання з 
налагодження мкроклмату в дитячому середовипи та 
розв’язання конфщкту вирипуеться у межах закладу ости 
учасниками освйтнього процесу. 

7. Якщо комая визнала, що це був булиг, а не одноразовий 

конфмкт, то кервник закладу освти  повдомляеЕ 
уповноважен!1 шШдрозмли органв Нацщонально! полщи 

Укратни та Службу у справах щтей.  



Гаряч1 телефони: 

- Дитяча ля 116 111 або о 800 500 225 (3 12.00 до 16.00); 

- Гаряча телефонна л!н1я щодо боулингу 116 000; 

- Гарячая лин1я з питань запоб1гання насильству 116 123 або 
О 800 500 335; 

- Уповноважений Верховно! Ради з прав людини о 800 50 

17 20; 

- Уповноважений Президента Украни з прав дитини о 44 

255 76 75; 
- Центр надання безоплатно! правовоГ допомоги о 800 

213 103; 

- Нацюональна полиция Укратни 102. Новоприйнятий Закон 
передбачае низку штрафлв за цькування. - Штрафи за булнг 
становитимуть в1д 50 до 100 неоподатковуваних ммумпв, 
тобто выд 850 до 1700 гривень або вд 20 до 40 годин 
громадських роб1т. 

- Якщо бул!нг вчинено групою ос1б або повторно протягом 
року шеля накладення адм1н1етративного стягнення, штраф 
буде блыпим — вщд 100 до 200 мшмумв (1700 - 3400 

гривень) або громадськ! роботи на строк в1д 40 до 60 годин. 

- Непов1домлення кервником закладу освтти 
уповноваженим шдроздлам органв Нацюонально! полщй 

Укра1ни про випадки булингу учасника осытнього процесу 
тягне за собою накладення штрафу вд 50 до 100 
неоподатковуваних м11мум1в доход1в громадян або виправн1 
роботи на строк до 1 м!сяця з вдрахуванням до 20 вдеотк1в 

зароб1тку. 

 


