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Алгоритм дій у випадку виявлення булінгу 

в ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну» 

 

1. При виявленні факту булінгу або якщо дитина стала свідком булінгу в 

закладі освіти, передусім вона може розказати про це батькам, 

вчителю, практичному психологу або безпосередньо директору. 

2. Якщо свідком булінгу став педагог або інший працівник Центру, то він 

має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась 

йому жертва булінгу чи ні. 

3. Звернутися з офіційною заявою (форма заяви, примірний зміст якої 

розміщена на офіційному сайті закладу  -  вкладка «Протидія та 

запобігання БУЛІНГУ»), до адміністрації Центру невідкладно.  

4. Після отримання звернення дитини, у письмовій формі про випадок 

булінгу, директор Центру має розглянути таке звернення та з’ясувати 

всі обставини булінгу. Надалі директор має скликати засідання комісії з 

розгляду випадків булінгу та окреслити подальші дії. 

5. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то 

очільник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи 

органів Національної поліції України та Службу у справах дітей. 

6. До складу такої комісії можуть входити педагоги, практичний 

психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та «булера», 

керівник закладу та інші зацікавлені особи. 



7. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий 

не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів 

Національної поліції України. 

8. Постраждала особа або свідок булінгу може звернутись на гарячу лінію 

ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту 

прав дітей, до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді, до 

Національної поліції або Центру надання безоплатної правової 

допомоги. 

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ. ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІ 

 Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225;    

 Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000 (з мобільного) або  

0 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів);    

 Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 501720;    

 Уповноважений Президента України з прав дитини (044 )2557675;   

 Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213103;    

 Національна поліція України 102.  

 

Вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде 

каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 

до 40 годин. 

Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб 

каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими 

роботами на строк від 40 до 60 годин. 

У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть 

його батьки або особи, що їх заміняють. 

До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 

грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. 

Окремо передбачена відповідальність за приховування фактів булінгу. 


