
Порядок реагування на повідомлення 
щодо випадків булінгу у ЗОШ №19 м. Житомира

(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»)

У разі отримання інформації щодо випадку булінгу в освітньому середовищі, 
адміністрація закладу разом з соціально-психологічною службою або будь-які 
педагогічні працівники та інші працівники закладу, якщо вони виявили булінг, здійснює 
такі заходи:
- вжити невідкладні заходи для припинення небезпечного впливу, за потреби надати 
домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної медичної допомоги, повідомити 
керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або законних представників 
малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу;
- керівник закладу здійснює приймання звернень та повідомлень про випадки булінгу, 
про що робиться запис у «Журналі звернень щодо повідомлень про вчинення булінгу» 
(знаходиться у соціального педагога);
- керівник закладу 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 з дня отримання заяви чи повідомлення;
- склад комісії затверджує наказом керівник закладу, комісія виконує свої обов’язки на 
постійній основі;
- до участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні 
представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу, можуть залучатися сторони 
булінгу, представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу в закладах освіти;
- під час засідання комісія розглядає та аналізує всі факти, пояснення сторін булінгу, 
оцінює потреби сторін булінгу в отриманні соціальних та психолого-педагогічних 
послуг, у межах компетенції вживає заходи для усунення причин булінгу, приймає 
рішення щодо заходів виховного впливу, проводить моніторинг ефективності заходів з 
усунення причин булінгу, надає рекомендації педагогічним працівникам та батькам або 
законним представникам особи, яка стала стороною булінгу;
- керівник закладу забезпечує ефективну комунікацію між суб’єктами реагування та 
обмін інформацією щодо результатів роботи комісії з дотриманням принципів 
конфіденційності.
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