
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Комунальний заклад Сумської обласної ради 

«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей»

НАКАЗ

Послом м - С У МИ № ..........................

Про організацію роботи щодо дій 
у разі виявлення ознак чи фактів 
насильства, у тому числі булінгу 
щодо дітей у закладі освіти на 
2022-2023 навчальний рік

•

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 
№ 1646 «Про порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок 
застосування заходів виховного впливу», з метою запобігання будь-яким 
проявам насильства серед учасників освітнього процесу 
НАКАЗУЮ:

1. Призначити Малько O.A., практичного психолога, уповноваженою 
особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення 
фактів різних видів насильства, у тому числі боулінгу (цькуванню) та/або 
отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб.

2. Уповноваженій особі Малько O.A.:
2.1. Керуватися у своїй діяльності Порядком виявлення, розгляду та 

реагування на випадки різних видів насильства, у тому числі боулінгу 
(цькуванню) і взаємодії усіх учасників освітнього процесу.

2.2. Ознайомити педагогічних, медичних працівників та господарсько- 
обслуговуючий персонал закладу освіти з Алгоритмом дій у разі виявлення 
фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої
особи/інших осіб (додаток 1).

2.3. Висвітлити на інформаційному стенді, офіційному сайті закладу 
освіти контактну інформацію уповноваженої особи закладу освіти, телефони 
організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб до яких слід
звернутися у випадку домашнього насильства.

3. Затвердити склад комісії з розгляду різних видів насильства, у тому
числі випадків булінгу (цькування) (далі - комісія): 

голова комісії — Пєсоцька І.О., директор,
заступник голови комісії — Юхно Н.І., заступник директора з навчальної 

роботи,
секретар комісії -  Парфенюк Л.О., заступник директора з виховної 

роботи,
члени комісії — Андріянова Т.В., лікар-педіатр,



Яловенко В.В., голова профспілкового комітету 
Меша О.С., член батьківської громадськості 
Малько O.A., практичний психолог 
соціальний педагог (за посадою)
Маслянка В., член гімназійного самоврядування 
Гриценко В.В., юрисконсульт.

4. Комісії з розгляду різних видів насильства, у тому числі випадків 
боулінгу (цькування):

4.1. Затвердити Положення про комісію розгляду різних видів насильства, у 
тому числі випадків боулінгу (цькування) (додаток 2).

4.2. Керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 
№ 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» при розгляді різних 
видів насильства, у тому числі випадків боулінгу (цькування).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора

ом ознайомлені: 
.І.Юхно 
.О.Парфенюк - 
.В. Андріянова 
.В.Яловенко 
.В.Гриценко 
.А. Малько

Наталія ЮХНО

Людмила Парфенюк



Додаток 1

Алгори тм  дій у разі виявлення ознак чи фактів насильства, що мож уть вказувати на вчинення 
домашнього насильства щодо дитини та/або отримання заяв/повідомлень від постраждало!'

особи/інших осіб

Д о м аш н є насильство -  діяння (дії  або бездіяльність) фізичного,  сексуального,  психологічного 
або економічного насильства,  що вчиняються в с ім ' ї  чи в межах місця проживання або між родичами,  
або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами,  які спільно проживають  
(проживали)  однією с і м ’єю, але не перебувають (не перебували)  у родинних в ідносинах чи у шлюбі 
між собою,  незалежно від того,  чи про живає  (проживала)  особа,  яка вчиняла до ма шнє  насильство,  у 
тому самому місці,  що й постраждала  особа,  а також погрози вчинення таких діянь.

Закон України «Про запобігання Та протидію дома ш нь ом у  насильству»

У виявленні фактів домашн ього  насильства має значення  спостережливість педагогічних,  
медичних працівників та господарсько-обслуговуючий персонал закладу освіти, їх уважне ставлення 
до здобувачів освіти та здатність вчасно помітити симптоми неблагополучия в поведінці та настрої  
дитини.

Особа Покрокові дії
Но р м а ги в н о- п ра во в і а к т и :

Закон України «Про запобігання та протидію домаїтїйьому насильству»
- З а к о н  України «Про освіту»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №  658 «Про затвердження Порядку
взаємодії  с у б ’єктів, що зд ійснюють заходи у сфері запобігання та протидії  домаш ньо му  насильству
і насильству за ознакою статі» Гї м: :
-  Наказ Міністерства освіти і науки України вїіі 02.10.2018 №  1047 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо виявлення,  реагування на випадки домашн ього  насильства і 
взаємодії  педагогічних працівників з іншими органамй та службами»
- Л и с т  Міністерства  освіти і науки України від ЗО. 10' .261 8 №  1/9-656 «Про перелік д іагностичних 
методик щодо виявлення  та протидії д ом аш н ьому насильству відносно дітей»
Керівник закладу освіти Забезпечує реалізацію в закладі освіти заходів у сфері

запобігання та протидії  до ма шнь ом у  насильству шляхом;
® проведення з учасниками освітнього процесу

виховної  роботи з протидії  та запобігання насильству;
» здійснення з учасниками освітнього процесу

інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання 
та протиді ї  насильству,  у тому числі стосовно дітей та за 
участю дітей;

* організацію роботи практичного психолога,
соціального педагога з постраждалими дітьми;

® визначення упо вноваженого  спеціаліста з числа
працівників закладу для проведення невідкладних заходів 
реагування в 'разі  виявлення фактів насильства та/або 
отримання заяв /повідомлень від постраждало! '  особи, інших 
осіб.

Уповноважена особа, що здійснює 
невідкладні заходи реагування в 
разі виявлення фактів
насильства та/або отримання  
заяв/повідомлень від
постраждало!особи/інших осіб

® Інформує, '  керівника  закладу про ситуацію 
насильства або загрозу його вчинення.

• Протягом доби за допо мог ою  телефонного  з в ’язку, 
електронної  пошти інформує уповноважений підрозділ 
органу Національної  поліці ї  та службу у справах дітей (у 
випадку,  коли постраждалою особою та/або кривдником є 
дитина).

• Забезпечує організацію надання медичної  допомоги 
(у раз і потреби1). "

«> Фіксує необхідну інформацію в журналі  реєстрації  
ф,актів виявлення (звернення)  про вчинення домашнього  
насильства.

® Повідомляє працівників психологічної  служби 
закладу освіти '

• У разі.;,, виникнення підозри щодо домашнього  
Насильства або реальної  загрози його вчинення,



Практичний  
соціальний педагог

психолог/

Класиий керівник

Вч итель-иредме гиик

Медичний  
освіти

персонал закладу

зустрічається з дитиною,  стосовно якої  є ’ інформація,  
намагається розговорити,  встановити контакт, довірливі 
стосунки, надає емоційну підтримку.

• Якщо  В процесі  розмови дитина  підтверджує факт 
насильства щодо неї, з ’ясовує терміни подій, які відбулися з 
д и т и ною. та можливості  отримати їх опис.

• При отриманні інформаці ї/повідомлення та/або у 
ситуації  особистого виявлення факту домашнього  
насильства або загрози його вчинення передає інформацію 
для подальшого реагування керівнику закладу або 
уповноваженій особі.

• Забезпечує організацію  надання медичної допомоги 
(у разі потреби).

• Може провести первинне  опитування  дитини.
• Не залишає дитину наодинці.

Забезпечує психологічний супровід  та соціально- 
педагопчн ии патронаж в системі освіти з дітьми та їх 
оатьками; проведення з батьками та іншими учасниками 
освітнього процесу р о з ’ясню вальної та виховної роботи із 
запобігання, протидії негативним наслідкам домаш нього  
насильства.

' *  Ьере Участь (У разі необхідності)  в оцінці рівня 
оезпеки,  у проведенні  оцінки потреб дитини та в роботі 
мультидисциплінарної  команди виконавчого комітету 
міста /раиону/ОТГ з надання соціальних послуг дитині  з 
родиною (за і ю годженням з кер і в ником за кл аду).

При отриманні інформації /повідомлення та/або у 
ситуації  особистого виявлення факту домашн ього  
насильства або загрози його вчинення передає інформацію 
Для подальшого реагування керівнику закладу або 
уповноваженій особі.

•  ̂ Забезпечує організацію надання медичної допомоги 
(у разі потреби):

• Може провести первинне опитування дитини.
• Не залишає дитину наодинці.

, • Може поспілкуватись з постраждалою дитиною 
дотримуючись  алгоритму ведення діалогу з дитиною яка
П А Т І Л О п и п л  ______ . .

ситуацію насильства або загрозу йогопотрапила в 
вчинення.

• Забезпечує організацію роботи в системі освіти з 
дітьми та. їх батьками;  проведення  з батьками та іншими 
учасниками освітнього процесу роз 'ясн ювальної  та 
виховної роботи із запобігання,  протидії  негативним 
наслідкам д о м а ш нього насильства.

• При отриманні  інформації /повідомлення та/або у 
ситуаці ї  особистого виявлення випадку до машнього  
насильства або загрози його вчинення  передає інформацію 
для подальшого реагування керівнику закладу або 
уповноваженій особі.

• Забезпечує організацію надання медичної  допомоги 
(у;разі потреби).

• Не залишає  дитину наодинці.

• може поспілкуватись з постраждалою дитиною,  
дотр имуючись  алгоритму ведення д іалогу з дитиною,  яка

в ситуацію насильства або загрозу йогопотрапила 
вчинення.

• При отриманні інформації /повідомлення та/або у 
ситуаці ї  особистого виявлення  випадку домашнього  
насильства або загрози його вчинення передає інформацію 
для подальшого реагування керівнику закладу або 
уповноваженій особі;

  *— Надає нев ідкладну меди чну допомогу  >(за



необхідності).  ;
• Може провести первинне опитування дитини. 
® Не.зали.шає дитину наодинці.

Обслуговуючий персонал закладу  
освіти

• ІІри отриманні інформації /повідомлення та/або у 
ситуації  особистого виявлення випадку домашнього  
насильства або загрози його вчинення передає інформацію 
для подальшого реагування керівнику закладу або 
уповноваженій особі,

• Забезпечує організацію надання медичної  допомоги 
(у разі потреби).

• Не залишає дитину наодинці.
Дитина постраждала • Звертається до  керівника закладу або уповноваженої  

особи, або працівника  закладу освіти,  якому довіряє.
• Або/та звертається для подальшого реагування до 

будь-якого с у б ’єкта, що здійснює заходи у сфері 
запобігання та протидії  домаш ньо му насильству 
(наприклад,  до органів Національної  поліції,  служби у 
справах дітей, , .суду,  органів державної  влади чи органів 
місцевого самоврядування,  центрів з надання безкоштовної  
вторинної правової допомоги,  загальних чи спеціалізованих 
служб підтримки постраждалих осіб).

Батьки постраж далоїдитини * Забезпечують надання дитині  екстреної медичної  
допомоги (у разі потреби).

® Звертаються для  подальшого реагування до 
керівника закладу або упо вн оваже ної  особи, або працівника 
закладу освіти,,,якому довіряє.

• Або/та  звертаються для подальшого реагу ван ня , до 
будь-якого с у б ’єкта, що зд ійснює заходи у сфері 
запобігання та протидії  дома ш нь ом у  насильству 
(наприклад,  до органів Національної  поліції,  служби у 
справах дітей,  .суду, органів державної  влади чи органів 
місцевого самоврядування,  центрів з надання безоплатної  
вторинної правової  допомоги,  загальних чи спеціалізованих 
служб підтримки постраждалих осіб тощо).

Інші особи, яким стало відомо про 
випадок дом аш нього насильства

« Звертаються для подальшого реагування до 
керівника закладу або у пов но важен ої  особи,  або працівника 
закладу освіти.

« Забезпечують організацію надання медичної  
допомоги (у разі потреби).

» Не залишають дитину наодинці.
• Передають інформацію с у б ’єктам, що зд ійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії  до машньому 
насильству (наприклад,  органам Національної  поліції,  
службі  у справах дітей,  суду, органів дер жавної  вл ади 'ч и  
органів місцевого самоврядування тощо).

Засту її н 11 к д и ректо ра 
з виховної роботи Л ю д м и л а  П А Р Ф Е Н Ю К



Алгори тм  дій у разі виявлення, розгляду та реагування на випадки булінгу (цькування) у
закладі освіти

Ьулінг (цькування) діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу які 
полягають у психологічному,  фізичному,  економічному,  сексуальному насильстві,  у тому числі із 
застосуванням засобів електронних комунікацій,  що вчиняються стосовно малолітньої  чи 
неповнолі іньої осоои та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок 
чого могла бути чи була заподіяна  шкода психічному чи фізичному з д о р о в ’ю потерпілого.

. , Закон України «Про освіту»
У виявленні  фактів булінгу (цькування) має значення  спостережливість педагогічних 

медичних працівників та господарсько-обслуговуючий персонал закладу освіти, їх уважне ставлення
до здооувачів освіти та здатність вчасно помітити симптоми неблагополуччя в поведінці та настрої 
дитини.  ґ

Особа Г_ Покрокові дії
Н ормативно-правові д о к ум ен ти :

Закон України «Про освіту»
Закон України «1 Іро внесення змін 

(цькуванню)»
Постанова Кабінету Міністрів Ук 

захисту дітей, які перебувають  у скл 
загрожувати їх ж и тт ю  та зд о р о в’ю»
— Л ист  Міністерства освіти і науки У 
освіти щодо застосувань норм Закон 
України щодо протидії  булінгу (цькуЕ

до деяких законодавчих актів України щодо протидії  булінгу

рапін від .10.2018 р. №  800 «Деякі питання соціального 
адн'их життєвих обставинах,  у тому числі таких,  що можуть

країни від 29.01.2019 №  1/1 1-881 «Рекомендаці ї  для закладів 
у України «Про внесення змін до  деяких законодавчих актів 
5анню)»

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

• приймає та розглядає заяви про випадки булінгу 
(цькування)  здобувачів освіти. їхніх батьків,  законних 
представників,  інших осіб та видає рішення про 
проведення розслідування;

« скликає засідання комісії з розгляду випадків 
боулінгу (цькування)  для прийняття рішення за 
результатами проведеного розслідування та вживає 
відповідних заходів реагування;

• за результатами рішення комісії  про підтвердження 
факту булінгу повідомляє уповноваженим підрозділам 
органів Національної  поліції України та службі у справах 
дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

» забезпечує виконання заходів для надання 
соціальних та психолого-педагогічпих послуг здобувачам 
освіти, які вчинили булінг,  стали його свідками або 
постраждали від булінгу (цькування);

• з урахуванням пропозицій територіальних органів 
(підрозділів) Національної  поліці ї  України,  Міністерства 
охорони Здоров'я,  Міністерства юстиції  України,  служб у 
справах дітей та центрів соціальних служб для  сім' ї ,  дітей 
га молоді розробляє,  затверджує  та оприлюднює план 
заходів,  спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) в закладі освіти;

® забезпечує оприлюднення на веб-сайтах,  на дошках 
оголошень та при проведенні  інструктажів для всіх 
працівників закладу освіти: правил поведінки здобувача 
освіти в /закладі освіти; плану заходів,  спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  в закладі 
освіти; порядку подання та розгляду (з дотриманням 
конфіденційності ) заяв про випадки булінгу (цькування) в 
закладі освіти; порядку реагування на доведені  випадки 
булінгу (цькування)  в закладі освіти та відповідальність 
ос іб, і ір и ч еті і и х до булінгу (ць кува н н я ) .



Уповноважена особа за 
реалізацію норм законодавства у 
сфері запобігання та протидії 
булінгу (цькуванню ) в закладі 
освіти

• Повідомляє керівництво закладу освіти про факти 
булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, 
педагогічних,  науково-педагог ічних,  наукових працівників,  
інших осіб, які залучаються  до освітнього процесу,  свідком 
якого вона була особисто або інформацію про які отримала  
від інших осіб. Вживає нев ідкладних заходів для 
припинення булінгу (цькування)

• Бере участь:
у проведенні розслідування випадків булінгу 

(цькування)
засіданні комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування),
• Повідомляє батькам здобувачів освіти за їх запитом 

інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі 
щодо надання соціальних та психолога-педагогічних послуг 
особам, які постраждали від булінгу (цькування),  стали його 
свідками або вчинили булінг (цькування).

П р ак ти '..... ..  психолог/
соціальний педагог

® Повідомляє керівництво закладу освіти про факти 
булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, 
педагогічних,  науково-педагог ічних,  наукових працівників,  
інших осіб, які залучаються до  освітнього процесу,  свідком 
якого він був особисто або інформацію про які він отримав 
віЬ інших осіб. ’ .

• Вживає нев ідкладних заходів для припинення 
булінгу (цькування)

• Мож е поспілкуватись з учасниками ситуації: 
жертвою,  кривдником чи (кривдниками),  свідками.

• Забезпечує профілактику та запобігання булінгу 
(цькуванню) .

® Забезпечує надання консультативної допомоги 
батькам з,питань булінгу.

•  Зд ійснює психолог ічний супровід  здобувачів освіти, 
якч постраждали бід булінгу (цькування),  стали його 
свідками або вчинили булінг (цькування).

Класний керівник, учитель-  
предметник

• Повідомляє керівництво закладу освіти про факти 
булінгу . (цькування) стосовно здобувачів освіти, 
педагогічних,  науково-педагог ічних,  наукових працівників,  
інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком 
якого він був особисто  або інформацію про яку він отримав 
від інших осіб.

* Вживає . невідкладних заходів для припинення 
булінгу (цькування).

* За р ішенням керівника закладу бере участь:
у проведенні розслідування випадків боулінгу;

• д  засіданні комісії з розгляду випадків булінгу 
(цькування).

• Може і поспілкуватись з учасниками ситуації: 
жертвою,  ̂ кривдником чи (кривдниками),  свідками.

• Проводить системну робота з інформування,  
роз'яснення з -метою формування навичок толерантної та 
ненасильницької  поведінки,  спілкування та взаємодії  всіх 
учасників '  освітнього процесу; організації  тематичних 
заходів,  зустрічей,  бесід, консультацій.

Медичний персонал закладу  
освіти

і н , ~ 1 .1 , ■ - ........ .......
, * Повідомляє керівництво закладу освіти про факти

булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти,
педагогічних, науково-педагогічних,  наукових працівників,
інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком
якого він був особисто або інформацію, про яку він отримав
від інших осіб'

® Вживає 'невідкладних заходів для припинення
булінгу (цькування)

® Може поспілкуватись з учасниками ситуації:



жертвою,  кривдником чи (кривдниками),  свідками.
* Надає (у разі необхідності)  невідкладну медичну 

допомогу.  І
Обслуговуючий персонал

• Повідомляє керівництво  закладу освіти про факти 
бул'нгу^ (цькування) стосовно здобувачів освіти, 
педагогічних,  науково-педагог ічних,  наукових працівників '  
інших осіб, які залучаються до  освітнього процесу,  свідком 
якого він був особисто  або інформацію,  про яку він отримав 
від інших осіб.;

• Вживає, нев ідкладних заходів для припинення 
оулінгу (цькування).

ь а іь к и  иостраждалоїдитини
• Подають керівництву або засновнику закладу освіти 

заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або 
будь-якого іншого учасника освітнього  процесу.

• Можуть вимагати повного та неупередженого  
розслідування випадків булінгу (цькування)  стосовно 
дитини або будря .кого  іншого учасника  освітнього процесу.

• Можу- іу брати здасть у засіданні комісії  з 
розслідування випадку булінгу.

• Звертаються до уповноважених органів 
1 Іацюнальної поліції  України та служби у справах дітей для 
повідомлення про випадок булінгу,  у тому числі в разі 
незгоди з рішенням комісії,  яка не кваліфікувала випадок як 
булінг.

, • Сприяють керівництву закладу освіти у проведенні 
розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

• Виконують рішення та рекомендаці ї  комісії  з 
розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

• Можуть  запитувати інформацію про діяльність 
закладу ос в і ги.. > тому числі щодо надання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг особам,  які постраждали від 
булінгу (цькування),  стали його свідками або вчинили 
булінг (цькування).

Здобувачіосвіти
•  Повідомляють керівництво або працівників закладу 

освіти про факти булінгу (цькування) свідком яких вони 
були особисто або про які отримали достовірну інформацію 
в)д інших осіб.

Дитина, яка постраждала від 
булінгу

9

• Звертається для подальшого реагування до керівника 
закладу або упо вноваженої  особи,  або працівника закладу 
Освіти, якОму довіряє,

• І а/або до батьків чи інших законних представників,
органів Національної поліції, служби у справах дітей.'
органів державної влади чи органів місцевого
самоврядування,  центрів соціальних служб для сім' ї ,  дітей
та молоді,  спеціал ізованих установ  з надання безоплатної
первинної  правової  допомоги,  регіональних та місцевих
центрів з надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги 
тощо.

• Може брати участь у засіданні комісії  з 
розслідування випадку булінгу.



Порядок подання заяви про випадок булінгу (цькування)
1. Якщо педагог або інший працівник закладу освіти ( інший учасник освітнього процесу) став 

свідком булінгу,  він інформує керівника закладу освіти у письмовій формі незалежно від того, 
поскаржилась йому жертва булінгу чи ні; або ж аналогічно після отримання звернення  дитини.

2. Учасником освітнього процесу (учні, вчителі,  батьки) директору закладу освіти подається заява, 
де вказується інформація  щодо:

1) джерела  її отримання:
• постраждалий чи свідок булінгу (цькування);
• підозра про вчинення по в ідношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками;
• достовірна інформація від інших осіб;

2) часу:
• як довго  триває;
» одноразовий конфлікт чи відповідні ді ї  носили систематичний характер.

3. Відповідно до такої заяви директор закладу досвіти приймає  рішення про проведення 
розслідування із визначенням уповноважених осіб.

4. Розглянувши письмову заяву (Додаток  1), директор закладу освіти скликає засідання комісії  з 
розгляду випадків булінгу (цькування)  і окреслює подальші дії.

5. Комісія протягом однієї доби проводить розслідування,  з ' ясовує всі обставини цькування та 
приймає відповідне рішення.

6. За умови визнання Коміс ією результатів розслідування фактом булінгу (цькування),  керівник 
освітньої установи протягом однієї доби повідомляє уповноважені  підрозділи органів 
Національної  поліції України (ювенальну п ол іц ію ) ,Сл ужб у у справах дітей та сім'ї.

7. Рішення Комісі ї  з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі  (паперовий 
вигляд) з ориг іналами підписів усіх її членів.

8. У разі не визнання Коміс ією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення 
потерпілим (його представником) , директор ! закладу освіти рекомендує  звернутись 
постраждалому (його представнику) із заявою до органів Національної  поліції  України.

9. За будь-якого рішення Комісії  з розгляду питань випадків булінгу (цькування) ,  керівник закладу 
освіти забезпечує психолог ічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

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

1. Відповідно до листа  Міністерства освіти -'Н науки України від 29.01.2019 №1/11-881 
«Рекомендації  для закладів освіти щодо застосування1 норм Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії  булінгу (цькування) від 18.12.2018 № 2657- VIII».

л. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування) ,  за результатами розслідування та 
висновків Комісії ,  створеної  у закладі освіти з розгляду випадків булінгу,  повідомляються 
уповноважені  підрозділи органів Національної  поліції  України та служби у справах дітей про 
випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

4. Виконується р ішення та рекомендаці ї  комісії  з розгляду випадків булінгу (цькування)  в 
закладі освіти.

5. Надаються  соціальні та психолоґо-педагопчні  гібслуги здобувачам освіти, які вчинили булінг,  
стали його свідками або постраждали від булінгу.

6. Визначаються  відповідальні особи, п р и ч е т і  до булінгу (цькування ) та накладаються 
ад м і н і страти в н і стяг н е н н я :

- цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 
годин;
- така  ж поведінка,  вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення 
адміністративного  стягнення,  передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або 
громадськими роботами від 40 до 60 годин.
- за булінг,  вчинений малолітніми або неповнблітніми особами віком від 14 до  16 років, тягне 
за с обою накладання  штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Заяви щодо випадків булінгу подавати директору їнесі Іїєсоцькій

Заступник директора  
з виховної роботи



Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію розгляду різних видів насильства, 

у тому числі випадків боулінгу (цькування)

1. Метою діяльності комісії КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей» є припинення випадку булінгу 
(цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення 
сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався 
випадок булінгу (цькування); з ’ясування причин, які призвели до випадку 
булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка 
потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних 
послугах та забезпечення таких послуг.

2. Діяльність комісії здійснюється на принципах: 
законності;
верховенства права;
поваги та дотримання прав і свобод людини; 
неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування); 
відкритості та прозорості;
конфіденційності та захисту персональних даних; 
невідкладного реагування;
комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування); 
нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної 

небезпеки.
Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів 

України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

3. До завдань комісії належать:
збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема 

пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників 
малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків 
практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; 
відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення 
булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю 
потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах 
електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої 
інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;

розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу 
(цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що 
обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що 
обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також 
належать:

оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та 
психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із



залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді;

визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення 
таких причин;

визначення захбдів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у 
групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування);

моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, 
заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та 
корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;

надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників 
закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших 
заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми 
батьками або іншими законними представниками;

надання рекомендацій для батьків або інших законних представників 
малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, 
час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

5. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох 
третин її складу.

6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню 
засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших 
заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і 
місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним 
особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються 
шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу 
комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол 
(додаток 1) засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Положення, 
що оформлюється наказом керівника закладу освіти.

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись 
принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам 
відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не 
використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають 
право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
ставити питання по суті розгляду;
подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що 

розглядаються.
10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу 

рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім 
виконанням.

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу 
(цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має 
перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення 
керівником закладу освіти.



Додаток

ПРОТОКОЛ №_____
засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

(Найменування закладу освіти)

«___» _______________ 20___ р .___________________________________Час____ год____ _ хв

Підстава:

(від кого і коли надійшло заява або повідомлення про випадок булінгу (цькування)

(стислий зміст заяви або повідомлення)

Присутні:

Члени комісії (_____осіб) згідно з наказом про склад комісії в ід______________№

Інші особи (______ осіб):

СЛУХАЛИ:

І. Затвердження Порядку денного засідання

II. Розгляд питань Порядку денного засідання1

• 2III. Ухвалили рішення про
потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах

(опис відповідних послуг та відповідальні за їх надання)

заходи для усунення причин булінгу (цькування)

(опис заходів та відповідальні за їх виконання)

заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування)

(опис заходів та відповідальні за їх виконання)

рекомендації для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо 
доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи 
неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними 
представниками



(опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)

рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої 
особи, яка стала стороною булінгу (цькування)

(опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)

Голова комісії 

Секретар

1 Розділ II доповнюється окремими сторінками.

2 Розділ III доповнюється окремими сторінками.


