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Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 
18.12.2018 року №2657-УїП.

1. Здобувані освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники 
освітнього процесу зобов’язані повідомляти директора Політехнічного технікуму 
КІ СумДУ про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони 
стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за 
зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших 
осіб.

2. Заяву про випадки булінгу має право подати будь-який учасник освітнього 
процесу. Заява подається у письмовому вигляді на ім’я директора Політехнічного 
технікуму КІ СумДУ відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 
Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не 
допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, 
адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи 
свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів; інформацію щодо джерела 
отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та особистий підпис. 
Конфіденційність гарантується (зразок заяви -  у ДОДАТКУ 1).

3. Відповідно до заяви директор Політехнічного технікуму КІ СумДУ видає 
наказ (розпорядження) про проведення розслідування створеною у технікумі 
Комісією щодо запобігання та протидії булінгу (згідно Наказу №19 від 29.03.19 
«Про організацію роботи щодо протидії булінгу у Політехнічному технікумі КІ 
СумДУ») із зазначенням термінів розслідування та окреслення подальших дій.

4. Комісія проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за 
результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За 
підсумками роботи комісії складається протокол.

щодо запобігання та протидії булінгу (згідно Наказу №19 від 29.03.19 «Про 
організацію роботи щодо протидії булінгу у Політехнічному технікумі КІ 
СумДУ»).

5. У разі, якщо конфлікт чи сварка є одноразовою дією, питання з 
налагодження мікроклімату в освітньому середовищі та розв’язання конфлікту 
вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

6. Якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), тобто відповідні дії 
носять систематичний характер, директор Політехнічного технікуму КІ СумДУ



повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України 
(ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

7. Якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 
постраждалий не згоден із цим, то він може одразу звернутись до органів 
Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти 
повідомляє постраждалого.

8. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 
паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

9. Незалежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання 
заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам 
освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від 
нього.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з ВР
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Ю.В. Бібік

Т. Волосюк

Психолог



ДОДАТОК 1 (Зразок заяви)

Директору Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту СумДУ 

Гребеник Т.В.

(Прізвище, ім’я, по батькові заявника)

(адреса фактичного місця проживання)

(контактний телефон)

ЗАЯВА

Доводжу до Вашого відома, що ("описати ситуацію булінгу (цькування), його 
учасників, надати інформацію щодо джерела отримання інформації, тривалість).

(дата) (підпис)


