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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)
ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
1. Учасники освітнього процесу у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть
вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з
дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно
дитини/працівника закладу освіти, можуть подати письмову заяву, надати усне
повідомлення, у тому числі і повідомлення зі застосуванням засобів електронної
комунікації.
Право подати заяву мають здобувачі освіти, їх батьки, педагоги, інші учасники
освітнього процесу. У разі подання письмової заяви документ заповнюється державною
мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати:
прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний
телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів;
інформацію щодо джерела отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та
особистий підпис.
2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок
булінгу (цькування):
невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган
(підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних
представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу
(цькування);
за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання
екстреної медичної допомоги;
повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту
малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування
причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення
таких причин;
повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки
потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної
роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не
пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

3. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти. Комісія виконує свої
обов'язки на постійній основі. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря
та не менше ніж п'яти її членів.
До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі
практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники
служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
4. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 10-денний період з
моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за
результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками
роботи комісії складається протокол.
5. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати
проведеного розслідування узагальнюються наказом по закладі освіти.
6. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження
мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах
закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат розслідування та рішення
комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо
постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право
звернутися із заявою до органів Національної поліції України.
7. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник
закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України
та Службу у справах дітей.
8. Не залежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання заходів
для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили
булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

