
 
 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №33 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 
НАКАЗ 

24.02.2020                           м. Вінниця                                  № 74 

 

Про внесення змін до наказу №297  

від 10.09.2019 року  

«Про створення комісії та затвердження 

плану заходів на запобігання та протидію  

булінгу (цькуванню) у школі» 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року №2657-VIII, наказу міністерства освіти і науки 

України від 28.12.2019 року, листа МОН України від 29.01.2019 року №1/11-881 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України» та з метою 

своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, Наказу 

Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу 

(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 

№1646, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до наказу «Про створення комісії та затвердження плану заходів на 

запобігання та протидію булінгу в школі» від 10.09.2019 №297 

1.1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі: 

Голова комісії: Сидоренко Н.А. – директор закладу; 

              Секретар комісії: Дрогобецька І.А. – практичний психолог; 

Члени комісії: 

- Заєць Л.Є. – заступник директора з виховної роботи; 

- Мишакова Л.М. - заступник директора з навчально - виховної роботи; 

- Бойко Н.В.  - заступник директора з навчально - виховної роботи; 

- Батько (мати) учня (учениці) з яким стався випадок булінгу; 

- Представник ССД та центру соціальних служб; 

- Класний керівник учня (учениці) класу в якому стався випадок булінгу.  

1.2. Затвердити процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу (цькуванню) у закладі. (Додаток 1).                                                   До 26.02.2020        

1.3. Затвердити порядок реагування на встановлені випадки булінгу (цькуванню) у школі 

та відповідальність осіб, причетних до цього. (Додаток 2).                         До 26.02.2020       

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор закладу      Наталія Сидоренко 

 Л. Заєць 



 
 

 

 

Додаток 1  

до наказу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. №33 ВМР» 

від 24.02.2020 №74 
 

Порядок 

подання та розгляду (з дотримання конфіденційності) 

заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування)  

1. Заява або повідомлення (усно, письмово або з застосуванням засобів електронної 

комунікації) про випадок булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних 

та технічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

здобувачами освіти, їхніми батьками, законними представниками, іншими особами 

подаються на ім’я керівника закладу. 

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу 

(цькування): 

2.1. Розглядає заяву у день подання заяви або отриманого повідомлення, а також у 

строк що не перевищує однієї доби та видає відповідний наказ про проведення 

розслідування; повідомляє територіальний орган Національної поліції України, одного 

з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка 

стала стороною булінгу (цькування); 

2.2. За потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання 

екстреної медичної допомоги; 

2.3. Повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального 

захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькуванню), 

з’ясовує причини, які призвели до випадку булінгу (цькуванню) та вживає заходів для 

усунення таких причин; 

3. Скликання комісії з розгляду випадку булінгу відбувається не пізніше 3-х робочих днів 

з дня отримання заяви або повідомлення. 

4. Розслідування членами комісії випадку булінгу (цькування) проводиться у 10-денний 

термін. 

5. За результатами розслідування керівником закладу скликається засідання комісії щодо 

прийняття рішення по випадку булінгу (цькування). 

6. Подальші дії, незалежно від результатів засідання комісії, провадяться згідно з 

«Порядком реагування на доведені факти булінгу (цькування) в закладі та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)». 



 
 

 

Додаток 2  

до наказу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. №33 ВМР» 

від 24.02.2020 №74 

 

Порядок 

реагування на доведені факти булінгу (цькування) в закладі освіти  

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)  

1. Усім працівникам закладу вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного 

впливу. 

2. За потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) 

медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги. 

3. Звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції 

України. 

4. Повідомити керівника закладу освіти та одного з батьків або інших законних 

представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу 

(цькування). 

5. Керівник невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє 

територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, та одного з батьків або 

інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала 

стороною булінгу (цькування); повідомляє службу у правах дітей з метою вирішення 

питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала 

стороною булінгу (цькування); 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 

для надання соціальних послуг. 

6. Видання підсумкового наказу з переліком заходів і пропозицій для унеможливлення 

дій булінгу (цькування). 

7. Контроль керівником закладу за виконанням відповідальними особами заходів щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили 

булінг, стали його свідками або постраждали від нього. 

8. Повідомлення в разі необхідності за рішенням комісії уповноважених підрозділів 

органів Національної поліції України та служби у справах дітей про даний випадок 

булінгу (цькування). 

 

 


