




ПОРЯДОК 

реагування на встановлені випадки булінгу (цькування) 

в ТОВ «ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА» 

та відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від 05.09.2017р. № 2145-VIII «Про

освіту», Закону України № 8584 від 18.12.2018р. №8584 «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо протидії булінгу», Наказу Міністерства освіти і науки

від 28.12.2019р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», Листа Міністерства освіти і

науки України від 13.04.2020р. №1/9-207 «Роз'яснення щодо застосування наказу

Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 N 1646».

1. Підставою для реагування в ТОВ «ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА» (далі - Школа) на

випадки булінгу (цькування) є заява або повідомлення здобувача освіти (учня),

батьків чи одного з батьків здобувача освіти (учня), законного(их) представника(ів),

вчителя, працівника Школи, іншої особи про випадок та/або підозру його вчинення

стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та/або такою особою стосовно інших

учасників освітнього процесу, або про який отримала достовірну інформацію, що

надійшла на адресу Школи на ім’я директора Школи.

2. Вчителі або інші працівники Школи у разі, якщо виявляють булінг (цькування),

зобов’язані:

- негайно вжити заходів (втручання, відвернення, перешкоджання, реагування із

дотриманням принципу «пропорційності») аби припинити небезпечний вплив;

- за потреби надати домедичну допомогу, звернутися до медпрацівника Школи,

викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстренної

медичної допомоги;

- за потреби звернутися до територіального органу (підрозділу) Національної

поліції України;

- повідомити директора Школи та принаймні одного з батьків або інших законних

представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу

(цькування).

3. В Школі заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо

його вчинення приймає директор Школи з дотриманням конфіденційності.



Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням

електронної комунікації.

4. Директор Школи у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу

(цькування):

- розглядає заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо

його вчинення відповідно до законів України «Про освіту» та «Про звернення громадян» з

дотриманням конфіденційності та заборони розголошення відомостей, що містяться у

зверненнях про особисте життя громадян без їх згоди та іншої інформації, якщо це ущемлює

права і законні інтереси громадян (ч.2 ст.30 Закону України «Про освіту» та ст.10 Закону

України «Про звернення громадян»);

- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган

(підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних

представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу

(цькування);

- за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання

екстреної медичної допомоги;

- повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального

захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), для

з’ясування причин, які призвели до булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення

таких причин;

- повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення

оцінки потреб сторін боулінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів

соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

- скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не

пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

5. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні

представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування) сторони булінгу

(цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування)

в закладах освіти.

6. Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

- якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка,

тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені

органи (підрозділи) Національної поліції України (ювенальна превенція), служба у справах

дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), вживаються виховні заходи,

спрямовані на вирішення та профілактику конфліктів.

7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з

оригіналами підписів усіх членів Комісії.

8. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані

виконувати рішення та рекомендації комісії.



9. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть

відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Розгляд справ вказаної

категорії про притягнення до відповідальності чинним законодавством України

віднесено до компетенції суду.

За загальними правилами, відповідальність за булінг настає з 16 років (стаття 12 КУпАП).

Якщо булінг вчинила дитина віком до 16 років, за її дії будуть відповідати батьки або особи,

які їх замінюють.

Відповідно до статті 173-4 КУпАП булінг (цькування) учасника освітнього процесу тягне за

собою накладення штрафу:

- від п’ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин (ч.1 ст.173-4 КУпАП);

- булінг вчинений групою осіб або повторно протягом року тягне за собою накладення

штрафу від ста (1700 грн.) до двохсот (3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин (ч.2 ст.173-4

КУпАП);

- булінг вчинений 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 (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин (ч.3 ст.173-4 КУпАП);

- булінг вчинений групою осіб або повторно протягом року малолітньою або

неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років тягне за собою

накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста (1700 грн.) до двохсот

(3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк

від сорока до шістдесяти годин (ч.4 ст.173-4 КУпАП);

- 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 (850 грн.) до ста (1700 грн.)

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного

місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку (ч.5 ст.173-4 КУпАП).

Принагідно інформуємо, що відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України

«Про затвердження Змін до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції

Національної поліції України» від 25.06.2020 № 488, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 03 серпня 2020 року № 738/35021, дитина, яка вчинила булінг (цькування)

учасника освітнього процесу підлягає взяттю на профілактичний облік з метою

здійснення заходів індивідуальної профілактики поліцейськими підрозділами

ювенальної превенції.



Процедура 

подання учасниками освітнього процесу заяв

про випадки булінгу (цькування) в ТОВ «ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА»

1. В ТОВ «ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА» (далі - Школа) заяви або повідомлення про випадок

булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор Школи.

2. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із

застосуванням електронної комунікації. Конфіденційність гарантується.

Письмові повідомлення мають бути зареєстровані відповідно до порядку

внутрішнього діловодства в Школі.

Повідомлення, отримані в усній формі, мають бути зафіксовані у письмовій формі та

зареєстровані відповідно до порядку внутрішнього діловодства в Школі.

3. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування),

стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи

неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього

процесу або про який отримали достовірну інформацію, інших суб’єктів реагування на

випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

4. Подання та розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) в Школі здійснюються

відповідно до законів України «Про освіту» та «Про звернення громадян» з

дотриманням конфіденційності та заборони розголошення відомостей, що містяться у

зверненнях про особисте життя громадян без їх згоди та іншої інформації, якщо це

ущемлює права і законні інтереси громадян (ч.2 ст.30 Закону України «Про освіту» та

ст.10 Закону України «Про звернення громадян»).

Телефони довіри (https://don.kyivcity.gov.ua/content/protydiya-bulingu.html):

- Дитяча лінія: 116-111 або 0-800-500-225 (з 12.00 до 16.00);

- Гаряча телефонна лінія щодо булінгу: 116-000;

- Гаряча лінія з питань запобігання насильству: 116-123 або 0-800-500-335;

- Уповноважений Верховної Ради з прав людини: 0-800-50-17- 20;

- Уповноважений Президента України з прав дитини: 044-255-76-76;

- Центр надання безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103;

- Національна поліція України: 102.

https://don.kyivcity.gov.ua/content/protydiya-bulingu.html




ПЛАН ЗАХОДІВ,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) 

в ТОВ «ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА»








