
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 
випадки булінгу (цькування) у Професійно-технічному училищі №74 

 
відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів 
освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 
№2657-VIII") 

 
1. Учасники освітнього процесу подають заяву директору училища про випадки 

булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу 
(зразок заяви додається). 
2. Директор училища розглядає заяву у день її подання та видає наказ про проведення 

розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) та скликає 
її засідання. 

3. До складу комісії входять:  
- директор училища; 

- педагогічні працівники (у тому числі, практичний психолог, майстер виробничого 
навчання, класний керівник); 
- представники Служби у справах дітей і сектору ювенальної превенції 
Васильківського відділу поліції (за згодою); 
- батьки постраждалого та булера (за згодою); 

 
Метою роботи комісії є прийняття рішення за результатами розслідування, розробка 

та виконання відповідних заходів реагування. 
4. Членами комісії проводиться повне та неупереджуване розслідування щодо випадку 
булінгу із залученням осіб, від яких отримали інформацію. 

5. За наслідками роботи комісії складається протокол, який підписується всіма 
членами комісії. В протоколі зазначається рішення комісії про підтвердження чи не 

підтвердження факту булінгу. 
6. Рішення комісії реєструється в окремому журналі, протокол зберігається у 

паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів комісії. 
7. За результатами роботи комісії директор училища вживає заходів реагування на 

підтверджений випадок булінгу (цькування) та повідомляє про рішення комісії 
відповідні органи, а саме Службу у справах дітей, сектор ювенальної превенції 
Васильківського відділу поліції, Департамент освіти  і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації. 
8. Якщо комісія, створена для розгляду випадку булінгу (цькування), визнала, що це був 

булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, то керівник навчального 
закладу в обов’язковому порядку повідомляє про це уповноваженим підрозділам: 

·ювенальній поліції сектору превенції Васильківського відділу Національної поліції у 
Дніпропетровській області; 
·Службі у справах дітей Васильківської РДА. 

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не 
згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції із заявою. 

 
Заяви щодо випадків булінгу можна подавати до кабінету заступника директора з  

навчально-виховної роботи Юрченко Т.М. (2 поверх) або психолога Бицкала С.М. (3 
поверх) щодня з 08.00 до 17.00 


