
Порядок подання та розгляду 
(з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки буліигу в закладі освіти.
(згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1646 від 28.12.2019 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах 
освіти», «Порядку реагування на випадки булінгу (цькування)», «Порядку застосування заходів 

виховного впливу», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-80 від 11.02.2020 «Про 
затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646..», листа 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-207 від 13.04.2020 «Роз'яснення щодо застосування 
наказу Міністерства і науки України від 28.12.2019 № 1646»)

1. Учні, працівникі освітнього закладу, представники батьківської 
громадськості зобов’язані повідомляти керівництво школи про випадки цькування 
(булінгу), 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

2. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому 
числі із застосуванням засобів електронної комунікації. Повідомлення мають бути 
зареєстровані у журналі реєстрації звернень щодо випадків булінгу (цькування).

3. Уповноважена особа ЗОШ №19 м. Житомира з питань невідкладних 
заходів реагування у випадках загрози життю та здоров'ю дитини, заступник 
директора з виховної роботи Кучківська Наталя Михайлівна тел. +380972647143

4. Заяви про випадки цькування (булінгу) подаються керівнику школи, 
який невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний 
орган Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних 
представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу 
(цькування) та скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не 
пізніше ніж упродовж трьох робочих днів.

5. Забороняється переслідування громадян за подання звернення і 
неприпустимо примушувати їх до його подання. Забороняється розголошення 
відомостей, що містяться у зверненнях про особисте життя громадян без їх згоди та 
іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян.

6. Не залежно від результатів перевірки поліцією інформації, зазначеної в 
повідомленні про випадок булінгу (цькування), директор школи та комісія з розгляду 
випадків булінгу в закладі освіти здійснює реагування відповідно до Порядку 
реагування на випадки булінгу (цькування) (наказ МОН України № 1646 від 
28.12.2019)

7. Батьки або представники дитини можуть звернутися до Національної
ПОЛІЦІЇ. ^ о б в [ т и ?


