
Житомирський обласний ліцей 
 Житомирської обласної ради 

    
     ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор ліцею 
_______________Л.В. Корінна 
«04» вересня 2020 р. 

Порядок  

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 
булінгу (цькування) в закладі освіти 

 

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. Усі учасники освітнього процесу (здобувачі освіти, педагогічні працівники 

закладу, батьки та інші зацікавлені особи) учасники зобов’язані повідомити 
директора ліцею про випадки 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, з метою створення безпечного освітнього середовища. 

2. Директору ліцею подається заява про випадки булінгу (цькування) стосовно 
ліцеїстів або будь-яких інших учасників освітнього процесу (з гарантією 
конфіденційності). Заява подається відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян». 

3. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу 
(цькування).  

4. Директор ліцею не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання 
заяви (або повідомлення) видає наказ про проведення розслідування та 
створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – Комісія), 
скликає її засідання.  

5. До складу Комісії входять директор ліцею, педагогічні працівники, практичний 
психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та булерів (кривдників), 



інші зацікавлені особи. Комісія у своїй діяльності керується законодавством 
України та іншими нормативними актами.  

6. Повне та неупереджене розслідування випадків булінгу (цькування) 
уповноваженими особами здійснюється протягом 10  робочих днів з дати 
видання рішення про проведення розслідування.  

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

8. 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 ліцеїста, відповідна 
особа або орган інформує директора ліцею у письмовій формі про випадок 
булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі 
обставини булінгу. 

9. Потерпілий від проявів булінгу чи його законний представник можуть 
звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції 
України та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу 
(цькування). 


