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розгляду (з дотриманням
конфiленцiйностi) заяв про вишадки
булiпгу (uькуванню) та IIорядку
рgаryвання на доведепi вIлпадки булiнry
(чькування) в ТВIIУ Лt4
iM. М. IIаращука

На вrп<онаннrl Закону Украiни кПро BHeceHI#I змiн до деякlD( закоЕодавчI,ж
aKTiB Украiни щодо протидii булirгу (rщкуванrшо)>, листiв MiHicTepcTBa освiти i
наукИ УкраiнИ вiд 29.12.2018р. N91/9-790 <<Щодо органiзацii роботи у закJIадах
освiтИ з IIитzlнЬ запобiгаШrя i проТидii доМаптньомУ насильсТву i булi"гуu та вiд
29.01 .20Т9 р. JФl/l1-881 кРекомендацii для закладiв Ьсвiти щодо застосуван}UI норм
Закону Украiни кПро внесення змiн до деякlD( з€конодавчюс aKTiB Украilпа щодо
протидiI булiнгу (щкуваншо)> вiд 18 грудня 2018 р. Ng2657-VIII) та з метою
удосконllлення вiдносин у сферi протидii булilту (щкуванrrя) ,

НАМЗУЮ:
1. Затвердrги:

1.1.Порядок подаш{rI та розгляду (з дотримашfiм конфiдеrщiйностi) заяв про
випадки булilгу (rpKyBalTr*o) в закладi (Додаток 1),

t.2.Порядок реагування на доведенi вl.тlадки булirгу (цъкування) в закладi
(Щодаток 2).

1,3.Зразок з€uIви про вигIадки булiнгу (цькування) (Додаток 3).
1.4.ФормУ Журна-lrУ ресстрацii заяВ про випадки булilгу

(Щодаток 4).
(цькуваlrrrя)

1.5.ФорМу Журналу реесТрацii рiшеrrЬ KoMicii з розгJUIДу випадкiв булiнгу
(шкуванlш) (Щодаток 5).

опршюднити дший наказ на офiцiйному веб-сайтi закладу.
Кокгролъ за виконанIшм за собою.

Щиректор ТВIIУ Л}4
iM. М.IIаращука

2,
aJ.

I.M. Грищук



Додаток 1до наказу

"и l | /;,/{Wlqrc
/

шорядок
подання та розгляду (з дотриманням коrrфiленцiйностi) заяв

про випsдки булiнгу (чькування) в ТВIIУ ЛЬ4 iM. М. Паращука

загальнi питання
1. I_{ей Порядок розроблено вiдповiдно до Закону Украiни кПро внесеш{rI змiн

до деякI,D( законодавчrоr aKTiB Украiни щодо протидii булirгу (шкуваrшя)>.
2. Щей Порядок визнача€ процедуру подаш{rt та розгJuIду заяв про випадки

булiнгу (rркуват*rя).
3. Заявrпшсами можуть бути здобувачi освiти, ix батъкр/законнi представники,

працiвrшшси та педrlгогiчнi праuiвшrки закJIаду та ilшli особи.
4. Заявник забезпечус достовiрнiсть та повноту наданоi iнформаuii.
5. У IpoMy Порядку TepMiT*l вживаються у TaKIж значеннrIх:
Булiнг (lркування) дiянrrя (дir або бездiяльнiсть) ylacrпaKiB освiтrrього

процесу, якi полягtlють у психологiчному, фiзичному, економiчному, сексу€lJIъному
насилъствi, у тому числi iз застосув€tншIм засобiв електронних комунiкацiй, що
вчиIuIються стосовно м€tлолiтrъоi чи неповнолiтlrьоi особи та (або) такою особою
стосовно iншlо< уrасшакiв освiтнього процесу, внаслiдок чого могла бути чи була
заподiяна школа психiчному або фiзичному здоров'ю потерпiлого.

Тиловими ознаками булirгу (шкуваrrrrя) с:

систематичнiсть (повторюванiстъ) дiяr*rя;
наявнiсть cTopiH - кривднк (булер), потерпiлrй (жертва булilгу), спостерiгачi
(за наявностi); l

дii або бездiялънiсть кривдника, наслiдком яких с заподiяннrl психiчноi таlабо
фiзичноi шкоди, rrрини)кенIul, страх, тривога, пiдпорядкраш{я потерпiлого
irrгересам кривдник а, т а/ або спршмнення соцiальноi iзоляцii потерпiлого.

IIодання заявп про випалки булiнгу (uькування)
1. Здобрачi освiти, працiвrшшси та педагогiчнi працiвники, батьки та iшпi

rIасники освiтнього процесу, яким ст€tпо вiдомо про випадки булirгу (чькування),
учасниками або свiдками якого ст€Lirи, або пiдозрюють Його вчинеш{lI по
вiдношеt**о до iлшlих осiб за зовнiшнiми ознаками, або про якi отрим€tли достовiрну
iнформацiю вiд ilшrшi осiб зобов'язанi повiдомляти керiвнику закладу.

2. Розгляд та неупереджене з'ясувшrня обставин випадкiв булiнгу (rркування)
здiЙсrшоеться вiдповiдно до rrоданrж зaurвниками з€uIв tlpo випадки булiнгу
(цькування) (далi - Заява).

3. Заяви, що надifuш"llи на електрок{у ,пошту закладу отриму€ секретар, яка
зобов'язшrа TepMiHoBo повiдомити керiвника закJIаду та вiдповiдалъну особу.

4, Прrйом та ре€страцiю подtlнLD( Заяв здiйсrлос вiдповiдальна особа, а в разi ii
вiдсутностi - особисто керiвник зtlкJIаду або його застуIIники. t

5. Заяви ресструються в окремому журналi ресстрацii зiulв про випадки
булitlгу (lркуваr*rя).

6. Форма та пршчriрIмй змiст Заяви оприJIюдIilо€ться на офiцiйтному веб-сайгi
закJIаду.



7. ,Щатою под€lншI зiulв € дата ix rrрийшrяття.
8. Розгляд Заяв здiйсшос KepiBrшK закладу з дотриманшIм конфiденцiйностi.

Вiдшовiдальна особа
1. Вiдповiда-ltьною особою призначасться працiвник закJIаду освiти з числа

педагогiчнш( працiвrпшiв.
2.До фуrпсцiй вiдповiдальноi особи вiдноситься прийом та ресстратIiя Заяв,

повiдомленнll керiвшлка закJIаду.
3. Вiдповiдалъна особа призначасться наказом KepiBH1.IKa закJIаду.
4. Iнформацiя про вiдповiдальну особу та iT коrrгактний телефон

оtIр I4JIюднюсть ся на оф iцiйному в еб- сайтi з акладу.

Комiсiя з розгляду вIIпадкiв булiнгу (цькування)
l. За результатами розгJIяду Заяви керiвтплrt заюIаду вида€ рiшення про

проведешuI розслiдрz}шul виuадкiв булirгу (Iркування) iз визначеннlIм
УПОВНОВtDКеНI]D( ОСiб.

2. З метою розслiдування влшадкiв булiнгу (rркувашrя) угlовноваженi особи
мають право вимiгати гrисьмовi поясненшI та матерiали у oTopiH.

3,Для приfurяття рiшеrrня за результатами розслiдуванIuI керiвншс закJIаду
сIворюе комiсiю з розгJIяду випадкiв булirгу (rркування) (да-iri - Комiсiя) та склlжас
засiдаrшя.

4. Комiсiя створю€ться нак,вом керiвника закJIаду.
5.До скjIаду KoMici1 можуть входити педагогiчнi шрафвники (у ToMi числi

психолог, соцiальниЙ педагог), батьки гIострzDкдЕlJIого та булерЕ керiвrптк зtlкJIаду та
irmli заiнтересованi особи.

6. Комiсiя у свой дiяльностi керуетъся законодавством Украiни та lЙ*""
нормативними актами.

7. Якщо Комiсiя визначила що це бр булirг (цькувашlя), а не одноразовий
конфлiкт чи сварка, тобто вiдповiднi дii носятъ систематичнrай характер, то керiвнrл<
заюIаду освiти зобов'язаrплЙ повiдомити уповноваженi органи Нацiональноi полiцii
(ювенальна полiцiя) та сrryжбу у справах дiтей.

8. У разi, якщо Комiсiя не квалiфiкуе випадок як булirг (rркуваr*rя), а' пострЕDкдалIй не згодний з цим, то BiH може одразу звернутись до оргаrriв
Нацiональноi полiцii Украiни iз з.uIвою, про що керiвнlлс закJIаду освiти мас
повiдомr,rги пострtDкдщIого.

9. Рiшеrшя KoMicii приfoiаються бiльшiстю ii членiв та ресструються в
окреМому жypHaJIi, зберiгаються в паперовому вигJIядi з оригiналапrи пiдгпасiв Bcix
членiв KoMiciT.

10. Потерпiлий чи йогоlii представник можугь звертатися вiдразу до
уповновсDкенlж органiв Нацiоналъноi полiцiТ Украiни (ювенzlJIьна полiцiя) та службу
у сцравах дiтей з повiдомленням цро випадки булirrгу (шкуваr*rя).

1l. Батьки зобов'язанi вtлсонувати рiшешrя та рекомендацii KoMicii.

TepMiшll подашня i" роrrrrяд заяв 
|

1. Заявшаки зобов'язанi TepMiHoBo повiдомJuIти керiвнику закJIаду про випадки
булirгу (lькування), а також подати Заяву.



2. Рiшеrrrrя про цроведеншI розслiдуваннrl iз визначешlrlм уповнов€Dкеrпоr осiб
видастъся цротягом 1 робочого днrI з дати подаш#I Заяви.

3.Розслiдрання випадкiв булirгу (rркування) уповнов€Dкеними особами
здiйсrшоgгься фотягом 3 робочrж днiв з дати виданнrI рiшення про проведешuI
розслiдуванIuI.

4. За результатами розслiдуванIш шротягом 1 робочого дшI створюсться
Комiсiя та призначаеться ii засiдш*rя на визначе}ry дату €lле не пiзнiше чим через 3

робочшi днi пiсля створення KoMicii.
5. Керiвник зtlкjlаду зобов'язаrпй повiдомити уповноваженi органи

Нацiональноi полiцii (ювенальна полiцiя) та службу у справах дiтей пр0
квалiфiковаrмй Комiсiею випадок булilту (щкування) протягом одного д}ш.



порядок
реагування на доведенi вцпадки булiнгу (цькувашня) в закладi

загальнi питання
1. I-{еЙ ПОрядок розроблено вiдповiдно до Закону Украiни кПро BHeceHIuI змiн

до деяких з€конод€lвчих aKTiB Украiни щодо протидii булirгу (щкувашrя)>.
2. ЩеЙ Порядок визнача€ цроцедуру реагування на доведенi вl,шlадки булirгу

(цькуваrrrrя) в закладi.

Реагуванпя на доведенi випадкш булiпгу
1. На ocHoBi рiшення KoMicii з розгляду випадкiв булiнгу (щкуваrrrrя), яка

квалiфiкувала випадок як булirг (lъкування), а не одноразовlй конфлiкт чи сварка,
ТОбТО вiДпОвiДнi дii носять систематичнрtй характер, KepiBHraK закJIаду:

ПОвiдомляе уповноваженим пiдроздiлам органiв Нацiональноi полiцii
УкРаirша (ювенальна полiцiя) та с.lryжбi у справах дiтей щро випадки
булiнгу (щкувал*rя) в закладi освiти;

о ' Забезпечус виконzlннrl заходiв для надаш{rI соцiальнlо< та псpD(олого_
ПеДаГОГiЧних послуг здобувачам освiти, якi вчинили булiвг, стчlпи його
,свiдками або постра)кдали вiд булiнгу (rpKyBaHM) (дшri - Заходи).

2. ЗахОди здiйсrпое соцiальнlй педагог у вза€модii з пр€ктичним псlD(ологOм
з акJIаду освiти, якi затверджуютъ ся KepiBHrжoM з€lкJIаду

3. З МетОЮ ВиконанIuI Заходiв можна запроваджувати консультацifoii години,у
пр€lктиtlногО псю(олога i соцiаЛъногО педагога, створЮватИ скриньки довiри,
опрLIJIюднюв ати телефони дов iри,

вiдповiдальнiсть осiб причетних ло булiнц (цькування)
1. Вiдповiдаrrънiстъ за булirг (цъкрал*rя) встановлена статтею 173а Кодексу

Украiни про адмiнiстратlшнi правопорушеннJI такого змiсту :' "Стаття 173". Булirг (rркуваlшя) у"Iасrпка освiтlъого прOцесу
Булiнг (rркуваlшя), тобто дiяr*rя учасrплкiв освiтнього процесу, якi поJUIг€}ють

У ПСI/D(Ологiчному, фiзичному, економiчному, ceкcy€lJlbнoмy насильствi, у тому числi
iз застосраннrIм засобiв електронних комунiкацiй, що вчинrIються стосовно
ма-ltолiтrrьоi чИ неповноЛiтнъоi особИ або такОю особою стоссвно iтшrю< уrасникiв
освiтrъого процесу, внаслiдок чого могла бути чи була заподiяна шкода психiчному
абО фiзичному здоров'ю потерпiлого, тягне за собою накладенюI штрафу вiд
П'ЯТДеСяти Д0 ста неоподатковув€tнlD( MiHiMyMiB доходiв громадян.або громадськi
роботи-на строк вiд двадцяти-до сорока годин,

Щiянrrя, передбачене частиною першою цiеТ cTaTTi, вчинене групою осiб або
ПОВТОРНО ПРОТЯГОм Року пiсля накJIадеш#I адмiнiстративного стягненшI, тягне за
СОбОю накладення штрафу вiд ста до двOхсот неоподатковувttнI/D( MiHiMyMiB доходiв
громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин.

.ЩiЯr*rя, передбачене частиною першою цiеi cTaTTi, вчr+tене ма_полiтнiми або
неповнолiтнiми особами BiKoM вiд чотирнадцяти до шiстнадцяти poKiB, тягне за



собою накJlадешrrt штрафу на батькiв або осiб, якi iх замiнrоютъ, вiд п'ятдесяти до
ста неоподатковуван}D( MiHiMyMiB доходiв громадян або громадськi роботи на строк
вц двадцяти до сорока годин.

.Щiяrшя, передбачене частиною другою цiеi cTaTTi, вчI*tене малодiтнъою або
}Iеповнолiтньою особою BiKoM вiд чотирнадIцти до шiстнадцяти poKiB, тягне за
собою н;lкJIадення штрафу на батькiв або осiб, якi iх замirшоють, вiд ста до двохсот
неоподатковуванIж MiHiMyMiB доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд
сорока до шlстдесяти годин.

Неповiдомпення керiвлпшом закладу освiти уповнов€Dкеним пiдроздiлалл
оргшriв Нацiоншrьноi полiцii Украiни про випадки булirrгу (rькування) уIасника
освiтнього процесу тягне за собою нttкJIаденшI IIIтрафу вiд п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян або вшlравнi роботи на строк до
одного мiсяrц з вiдрахуваншIм до двадцяти процентiв заробiтку".



Додаток 3 до наказу ,вщ,ЩхпЩ/6
Щиректору
ТВПУ ЛЬ4 iM. М. IIаращука
Гршщуку I.M.

{ rt бriз*млялеч i*{o *l, 11Ф fr ;l Tbl*oBi з:rявилпка}

{ *;lpeta пр*iлжlrваняяl }

{жtlн,гtэкr*r шii телефон}

зАявА

3мiсm зflявu вuкпаdаеmься dовiльно.
В заявi повidомля€mься про вuпаdка булiнzу (цьlування), а сOlйе обсmавuнu,

мiсце, час mа якttй члtнолу зdiйснювався булiнz (цьtування).
Вказуеmься вidомосmi пропоmерпiлоео (нсерmвu булiнzу), крuвdнuка

(булер а), сп осmерiеачiв (за н аявносmi).

{rirlж+i,}
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