
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти 

Згідно Закону України « Про освіту», розділ І, статті 25, 26 Керівник закладу 

освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: 

• розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, 

їхніх батьків, законних представників, інших осіб, скликає засідання 

комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення 

та за результатами проведеного розслідування вживає відповідних 

заходів реагування; 

• забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його 

свідками або постраждали від булінгу (цькування); 

• повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України та Службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти. 

Педагогічні працівники: 

зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу 

(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших 

осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були 

особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування); 

мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм 

насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації 

за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди 

здоров’ю. 

 Зміни щодо протидії булінгу внесено до спеціальних законів «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про вищу освіту». 



Запроваджується адміністративна відповідальність за булінг. Так, 

доповненою статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачено, що булінг (цькування), що вчиняється 

стосовно 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. 

Якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після 

накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме від ста до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Важливо!   Якщо дитина стала жертвою або свідком булінгу в закладі освіти, 

передусім вона може розказати про це батькам, викладачу, куратору, 

психологу або безпосередньо директору. Окрім цього, дитина може 

звернутись на гарячу лінію «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 (телефони вказані нижче).  

Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком булінгу, то 

він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась 

йому жертва булінгу чи ні.  

Керівник закладу: 

  Розглядає звернення та реєструє у журналі обліку звернень та 

повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його 

вчинення; 

 З’ясовує усі обставин булінгу відповідно до Порядку розгляду звернень 

та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози 

його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства 



соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони 

здоров’я України № 564/836/945/577; 

  Скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює 

подальші дії. До складу такої Комісії можуть входити педагогічні 

працівники, (у тому числі психолог,) батьки постраждалого та булера, 

керівник закладу та інші зацікавлені особи. Якщо комісія визнала, що 

це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу 

повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України та Службу у справах дітей. У разі, якщо Комісія не кваліфікує 

випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він 

може одразу звернутися до органів Національної поліції України із 

заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити 

постраждалого. Але за будь-якого рішення комісії керівник закладу 

сприяє забезпеченню психологічної підтримки усім учасникам 

випадку. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, 

зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів 

Комісії. Психологічний супровід таких осіб здійснює психологічна 

служба закладу. З цією метою  запроваджуються консультаційні 

години, скриньки довіри.  

  




