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Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  в  

Нововодолазькому ліцеї №1 Нововодолазької селищної ради Харківської 

області та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Порядок  реагування на доведені випадки булінгу (цькування)   в  

Нововодолазькому ліцеї №1 Нововодолазької селищної ради Харківської 

області та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) (далі – 

Порядок  реагування на доведені випадки булінгу (цькування)   розроблений на 

виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, Рекомендацій для 

закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від                

18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, Статуту Нововодолазького ліцею №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області, інших нормативно-

правових актів у цій сфері. 

2. Порядок  реагування на доведені випадки булінгу (цькування)   та 

зміни до нього  затверджуються та вводяться в дію наказом директора ліцею. 

3.Дія Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  

поширюється на всіх учасників освітнього процесу Нововодолазького ліцею 

№1.  

4. Директор ліцею забезпечує  захист  персональних даних усіх сторін 

конфлікту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».  



5. У випадку, якщо визначений Порядком реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) термін припадає на вихідний, святковий або інший 

неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним 

робочого дня. 

ІІ. ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ  

(цькування)   

1.    Комісія з розгляду випадку булінгу (цькування) приймає рішення 

про те, що факти, викладені у заяві про випадки булінгу (цькування) - це був 

булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії 

носять систематичний характер. У випадку прийняття позитивного рішення  

директор ліцею зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей. 

2. У межах компетенції  директор ліцею вживає негайних заходів 

щодо виявлення і припинення фактів  булінгу (цькування)  або ліквідації 

загрози його вчинення в закладі освіти. 

3.   За будь-якого рішення Комісії з розгляду випадку булінгу 

(цькування) директор ліцею   забезпечує здійснення заходів, спрямованих  на 

надання соціальних та психолого- педагогічних послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу 

(цькування). 

4.   Директор ліцею організовує проведення тематичних заходів, 

зустрічей, бесід, консультацій із залученням представників органів 

Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей з 

метою запобігання та протидії випадкам булінгу (цькування) у закладі освіти    

учасників освітнього процесу. 

ІІІ.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ 

(цькування) 

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення: 

1. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою 

накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, або від 20 до 

40 годин громадських робіт. 



2. Якщо булінг (цькування) вчинено групою осіб або повторно 

протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф 

становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські 

роботи на строк від 40 до 60 годин. 

3. Булінг (цькування), вчинений малолітньою або неповнолітньою 

особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

4. Неповідомлення  директором ліцею уповноваженого підрозділу 

органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) 

учасника освітнього процесу тягне за собою накладення на нього штрафу від                 

50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи 

на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 процентів заробітку. 

 

 


