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Загальніпитання 

1. Цей Порядок розробленовідповідно до Закону України «Про внесеннязмін 

до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодопротидіїбулінгу (цькуванню)». 

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розглядузаяв про випад-

кибулінгу (цькуванню). 

3. Заявникамиможуть бути здобувачіосвіти, їх батьки/законніпредставники, 

працівники тапедагогічніпрацівникиколеджу та інші особи. 

4. Заявникзабезпечуєдостовірність та повнотунаданоїінформації. 

5. У цьому Порядку термінивживаються у таких значеннях: 

Булінг (цькування) – діяння (діїабобездіяльність) учасниківосвітньогопро-

цесу, якіполягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуаль-

ному насильстві, у тому числііззастосуваннямзасобівелектроннихко-

мунікацій, щовчиняютьсястосовномалолітньоїчинеповнолітньої особи та 

(або) такою особою стосовноіншихучасниківосвітньогопроцесу, внаслідокчо-

го могла бути чибулазаподіяна шкода психічномуабофізичномуздо-

ров’юпотерпілого. 

 

Типовимиознакамибулінгу (цькування) є: 

1. систематичність (повторюваність) діяння; 

2. наявністьсторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спо-

стерігачі (за наявності); 

3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування по-

терпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого. 

Подання заяви про випадкибулінгу (цькування) 

1.  Здобувачіосвіти, працівники та педагогічніпрацівники, батьки та 

іншіучасникиосвітньогопроцесу, яким стало відомо про випадкибулінгу 

(цькування), учасникамиабосвідкамиякого стали, абопідозрюютьйоговчи-

нення по відношенню до іншихосіб за зовнішнімиознаками, або про якіотри-

малидостовірнуінформаціювідіншихосібзобов’язаніповідомлятидиректора 

коледжу. 

2. Розгляд та неупередженез’ясуванняобставинвипадківбулінгу(цькування) 

здійснюєтьсявідповідно до поданихзаявникамизаяв про випадкибулінгу 

(цькування) . 

3.  Заяви, щонадійшли на електроннупоштуколеджуотримуєсекретар-

друкарка, яка зобов’язанатерміновоповідомитикерівника закладу та 

відповідальну особу. 

4.  Прийом та реєстраціюподанихЗаявздійснюєвідповідальна особа, а в 

разіїївідсутності – особисто директор коледжуабойого заступник. 

5.  Заяви реєструються в окремомужурналіреєстраціїзаяв про випадкибулінгу 

(цькування). 



6.  Форма та примірнийзміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

закладу. 

7.  Датою поданнязаяв є дата їхприйняття. 

8. РозглядЗаявздійснює директор  коледжу з дотриманнямконфіденційності. 

 

Відповідальна особа 

1.  Відповідальною особою призначаєтьсяпрацівникколеджу з числа педаго-

гічнихпрацівників. 

2.  До функційвідповідальної особи відноситьсяприйом та реєстраціяЗа-

яв,повідомлення директора коледжу. 

3.  Відповідальна особа призначається наказом директора коледжу. 

4. Інформація про відповідальну особу та їїконтактний телефон оприлюд-

нюється на офіційному веб-сайті закладу. 

 

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

1.  За результатами розгляду Заяви директор коледжувидаєрішення про про-

веденнярозслідуваннявипадківбулінгу (цькування) ізвизначеннямуповнова-

женихосіб. 

2.  З метою розслідуваннявипадківбулінгу (цькування) уповноважені особи 

мають право вимагатиписьмовіпояснення та матеріали у сторін. 

3.  Для прийняттярішення за результатами розслідування директор коледжу 

створюєкомісію з розглядувипадківбулінгу (цькування) (далі – Комісія) та 

скликаєзасідання. 

4.  Комісіястворюється наказом директора коледжу. 

5. До складукомісіїможутьвходитипедагогічніпрацівники (у томічислі психо-

лог), батьки постраждалого та булера, директор коледжу та іншізаінтересо-

вані особи. 

6.  Комісія у своїйдіяльностікеруєтьсязаконодавствомУкраїни та іншиминор-

мативними актами. 

7.  ЯкщоКомісіявизначила, щоцебувбулінг (цькування), а не одноразовий-

конфліктчи сварка, тобтовідповіднідіїносятьсистематичний характер, то ди-

ректор коледжузо-

бов’язанийповідомитиуповноваженіорганиНаціональноїполіції (ювенальна 

поліція) та службу у справахдітей. 

8.  У разі, якщоКомісія не кваліфікуєвипадок як булінг (цькування), а по-

страждалий не згодний з цим, то вінможеодразузвернутись до органівНаціо-

нальноїполіціїУкраїниіззаявою, про що директор коледжу  маєповідомитипо-

страждалого. 

9.  РішенняКомісіїприймаютьсябільшістюїїчленів та реєструються в окремо-

мужурналі, зберігаються в паперовомувигляді з оригіналами-

підписіввсіхчленівКомісії. 

10.  Потерпілийчийого/їїпредставникможутьзвертатисявідразу до уповнова-

женихорганівНаціональноїполіціїУкраїни (ювенальна поліція) та службу у 

справахдітей з повідомленням про випадкибулінгу (цькування). 

11.  Батьки зобов’язанівиконуватирішення та рекомендаціїКомісії.  



 

Терміниподання та розглядуЗаяв 

1. Заявникизобов’язанітерміновоповідомлятикерівнику закладу про випад-

кибулінгу (цькування), а також подати Заяву. 

2. Рішення про проведеннярозслідуванняізвизначеннямуповноваженихосіб-

видаєтьсяпротягом 1 робочого дня з датиподання Заяви. 

3. Розслідуваннявипадківбулінгу (цькування) уповноваженими особами 

здійснюєтьсяпротягом 3 робочихднів з дативиданнярішення про проведення-

розслідування. 

4. За результатами розслідуванняпротягом 1 робочого дня створюється-

Комісія та призначаєтьсяїїзасідання на визначену дату але не пізнішечим че-

рез 3 робочихдніпіслястворенняКомісії. 

5. Директор коледжу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Націо-

нальної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфіко-

ваний Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня. 
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