
                                                                                                         ДОДАТОК 2 

                                                                                                                       до наказу ліцею 

                                                                                                                       від 31.08.2021 №190 

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ 

(ЦЬКУВАННЯ)  У БЕРЕЖАНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ  

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ 

(ЦЬКУВАННЯ)  

Загальні положення 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 

грудня 2018 р.   № 2657-VІІІ, листа Міністерства освіти і науки України від 

29.12.2018  №1/9 – 790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу», Рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України для закладів освіти щодо застосування норм 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» (від 29.01.2019 №1-11/881).  

2. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування) в Бережанському ліцеї  та відповідальність осіб, причетних до 

булінгу (цькування) 

Реагування на доведені випадки булінгу (цькування) 

1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за 

результатами розслідування та висновків комісії з розгляду випадку булінгу 

(цькування),  директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України та Cлужби у справах дітей про випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти.  

2. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії. 

3.Визначає заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у 

групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); 

3. Проводить оцінку потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні 

соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в 

тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

4. Забезпечує надання рекомендацій для педагогічних працівників закладу 

ліцею щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з 

малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками 

або іншими законними представниками; надання рекомендацій для батьків або 

інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала 

стороною булінгу (цькування). 



Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)  учасника 

освітнього процесу 

Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173.4 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що 

вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою 

стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була 

заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до 

сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або 

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до 

шістдесяти годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або 

неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або 

неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 

ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам 

органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника 

освітнього процесу - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з 

відрахуванням до двадцяти процентів заробітку. 


