
Додаток № 3  

до наказу директора  

ВСП «ПФК НУХТ»  

від 01.09.2021 р. № 158-у 

 

ПОРЯДОК 

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) 

у ВСП «Полтавський фаховий коледж  

Національного університету харчових технологій» та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування), застосування заходів виховного впливу щодо сторін булінгу 

(цькування) в закладі освіти, відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього 

процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої 

поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у 

міжособистісних стосунках. 

3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в закладі освіти 

застосовуються з метою: 

 відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) 

після відповідного випадку; 

 недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами 

булінгу (цькування); 

 загальної превенції випадків булінгу (цькування) у закладі освіти. 

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

розслідування та висновків комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), 

керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти.  
5. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти визначає 

необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування), зокрема: 

 мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу; 

 критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими 

результатами заходів виховного впливу. 

Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін 

булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду 

випадків булінгу (цькування) в закладі освіти на черговому засіданні. 

6. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними (науково-

педагогічними) працівниками закладу освіти, фахівцями служби у справах дітей 

та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням необхідних 

фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому 

числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших 

суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування). 

Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти під час 

реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених 

законодавством та цим Порядком. 



6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів 

виховного впливу у групі, в якій стався випадок булінгу (цькування), здійснюють 

у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог та соціальний педагог 

(за наявності) закладу освіти, зокрема: 

 діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки; 

 розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із 

залученням батьків або інших законних представників малолітньої або 

неповнолітньої особи; 

 розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із 

залученням батьків або інших законних представників малолітньої або 

неповнолітньої особи; 

 консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу; 

 розробку профілактичних заходів. 

У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі 

освіти супровід застосування заходів виховного впливу у групі, в якій стався 

випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

7. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати 

рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі 

освіти. 

8. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та 

накладаються адміністративні стягнення. 

9. Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування), встановлена 

статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого 

змісту: 
«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». 

 


