
ПОРЯДОК

реагування на випадки булінгу (цькування) у Селятинському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.О.Зайця
№ п\
п

Порядок дій Здобувачі освіти Батьки, особи, які їх 
замінюють (або офіційно їх 
представляють)

Педагогічні працівники Уповноважена 
особа/керівник 
закладу

Комісія 
закладу з 
розгляду 
випадків 
булінгу

Свідок/
спостерігач

Потерпілий/
жертва

Кривдник/
булер

Свідок/
спостерігач

Потерпілий/
жертва

Кривдник/
булер

Свідок/
спостерігач

Потерпілий
/
жертва

Кривдник/
булер

1.  Виявлення факту 
БУЛІНГУ

1.1.  Одразу  повідомити  (в
будь-який  доступний
спосіб)  про  випадок
булінгу  (цькування),
стороною  якого  вони
стали  або  підозрюють
про  його  вчинення
стосовно малолітньої чи
неповнолітньої особи та
(або)  такою  особою
стосовно  інших
учасників  освітнього
процесу  або  про  який
отримали  достовірну
інформацію,  керівника
закладу  освіти  або
інших  суб'єктів
реагування  на  випадки
булінгу  (цькування)  в
закладі освіти.
 

1.2. 1. Вжити невідкладних 
заходів для припинення
небезпечного впливу;
2. За потреби надати до 
медичну допомогу та 
викликати бригаду 
екстреної (швидкої) 
медичної допомоги;
3. Звернутись (за 



потреби) до 
територіальних органів 
(підрозділів) Нацполіції
України;
4. Повідомити 
керівника закладу та 
принаймні одного з 
батьків або інш. 
законних представників
малолітньої чи 
неповнолітньої особи, 
яка стала стороною 
булінгу

2. Повідомлення про 
факт здійснення 
булінгу.

2.1. Звернутися до 
керівника закладу з 
повідомленням в усній 
та (або) письмовій 
формі, в тому числі із 
застосуванням засобів 
електронної комунікації
(форма заяви, 
примірний зміст яких 
розміщені на 
офіційному сайті 
закладу вкладка 
«Протидія та 
запобігання БУЛІНГУ» 
(невідкладно) 

2.2. Звернутися на лінію:
- Дитяча лінія 
116 111 або 
0 800 500 225;
- Гаряча 
телефонна лінія щодо 
булінгу 116 000;
- Гаряча лінія з 
питань запобігання 
насильству 116 123 або 
0 800 500 335;
- Уповноважений



Верховної Ради з прав 
людини 0 800 501720;
- Уповноважений
Президента України з 
прав дитини 044 
2557675;
- Центр надання 
безоплатної правової 
допомоги 0 800 213103;
- Національна 
поліція України 102
-Служба у справах дітей
Глибоцького району 
тел. (03734) 2-43-60

3. Розгляд заяви або 
повідомлення про 
випадок булінгу 
(цькування)
1.Невідкладно, у строк, 
що не перевищує однієї 
доби повідомляє: 
а) підрозділ Нацполіції 
України;
б) одного з батьків або 
інш. законних 
представників 
малолітньої чи 
неповнолітньої особи;
в) службу у справах 
дітей;
г) центр соціальної 
служби для сім’ї та 
молоді.
2. За потреби викликає 
бригаду швидкої 
допомоги
3. Скликає Комісію з 
розгляду випадку 
булінгу (цькування)

4. Робота комісії з 
розгляду випадків 
булінгу:

Збір 



1 Збір інформації
2. Розгляд та аналіз 
зібраних матеріалів
3. Визначення причин 
та необхідних заходів 
для усунення таких 
причин
4. Визначення заходів 
виховного впливу
5. Оцінка потреб сторін 
булінгу в отриманні 
соціальних та 
психолого-педагогічних
послуг
6. Моніторинг 
ефективності 
соціальних та 
психолого-педагогічних
послуг
7. Надання 
рекомендацій для 
педагогічних 
працівників закладу
8. Надання 
рекомендацій для 
батьків або інш. 
законних представників
малолітньої або 
неповнолітньої особи 
яка стала стороною 
булінгу

5. Голова Комісії 
доводить до відома 
учасників освітнього 
процесу   рішення 
Комісії згідно з 
протоколом засідання 
та здійснює контроль за
їхнім виконанням


