


2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу 
(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв.  

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту отримує секретар, яка 
зобов’язана терміново повідомити керівника установи.  

4. Прийом та реєстрацію поданих заяв здійснює  особисто керівник 

установи. 

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації.  
6. Розгляд заяв здійснює керівник установи з дотриманням 

конфіденційності. 
 

Розгляд заяв щодо випадків булінгу (цькування) 
 
1. За заявою керівник установи видає рішення про проведення 

розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених 
осіб не пізніше 3-ох робочих днів з дати прийняття заяви.  

2. У складі комісії педагогічні працівники (у томі числі психолог, 
соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник установи та 
інші зацікавлені особи.  

3. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими 
нормативними документами і актами.  

4. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи 
мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.  

5. Розслідування випадку булінгу (цькування) уповноваженими особами 
здійснюється упродовж 10-ти робочих днів з дати прийняття заяви.  

6. Якщо комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий 
конфлікт чи сварка, (відповідні дії носять систематичний характер), то керівник 
установи зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції 
(ювенальна поліція) та служби у справах дітей.  

7. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 
постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів 
Національної поліції України із заявою, про що керівник установи має 
повідомити постраждалого.  

8. Рішення комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в 

окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів 

всіх членів комісії.  
9. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до 

уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та 
служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).  

10. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії.    

 

 

Підготувала:  

Мартишевська Г.В., 

заступник директора 

  



 
Директору ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 9 

ВЦА м. Торецьк Донецької області 
Тихоновій Т.О. 

__________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 який (-а) проживає за  адресою:  
______________________________________

__________________________________-
____________________(контактний телефон) 

 
ЗАЯВА 

 
Я,_____________________________________________________, 

повідомляю про випадок булінгу (цькування), учасником (свідком) якого я є,  
                                                            (потрібне  підкреслити) 

що стався _______________ у  (на)____________________________________   
(дата,час) 
__________________________________, а саме: ________________________ 
                                                  (місце) 

__________________________________________________________________ 
(розгорнутий виклад фактів щодо виявлення випадків боулінгу (цькування) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
________                                         ________________                    ____________ 

Дата                                                                                              П.І.Б.                                                                               Підпис 

 
 

 


