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Порядок 

 реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та 
відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказу 
МОН України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу 
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» 

 

1.  У день подання заяви видається наказ по ліцею про проведення розслідування із 
визначенням уповноважених осіб. 

2. Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі 
складу директора ліцею, педагогічних працівників, практичного психолога, 
соціального педагога, батьків постраждалого і булера (кривдника) та скликається 
засідання. 

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

 4. Директор ліцею повинен повідомити уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей, якщо 
Комісія визнала, що це був прояв булінгу (цькування), а не одноразовий конфлікт 
(відповідні дії носять систематичний характер). 

5. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 
постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів 
Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу має повідомити 
постраждалого. 

6.       Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати 
проведеного розслідування узагальнюються наказом по ліцею.  

7.     Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому 
вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії. 



8.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі 
зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 
булінгу (цькування) в закладі освіти. 

9.  Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження 
мікроклімату в учнівському середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у 
межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат  розслідування та 
рішення комісії доводиться директором ліцею до відома постраждалого. 

10.    У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник 
закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної 
поліції  України. 

11. Незалежно від рішення Комісії, директор ліцею контролює виконання заходів 
для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які 
вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього. 

  


