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Порядок реагування 
на доведені випадки булінгу (цькування) 

та відповідальність осіб, 
причетних до булінгу (цькування) 

 
1. Відповідно до рішення комісії Ради профілактики правопорушень щодо доведеного 

випадку булінгу (цькування) директор Коледжу вживає відповідних заходів реагування. 
2. Якщо комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи 

сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор коледжу забезпечує 
виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг студентам, 
які вчинили булінг (цькування), постраждали від боулінгу (цькування), а також стали 
його свідками. 

3. Для відновлення та нормалізації відносин між учасниками освітнього процесу після 
випадку булінгу (цькування) застосовуються заходи щодо запобігання та протидії 
боулінгу (цькування). 

4. План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) на навчальний рік 
затверджує директор коледжу. 

5. Заходи щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) реалізуються заступником 
директора з навчально-методичної роботи, заступником директора з виховної роботи, 
соціальним педагогом, практичним психологом , представниками з органів студентського 
самоврядування та педагогічними працівниками коледжу із залученням необхідних 
фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі 
територіальних органів (підрозділів) служб у справах дітей та центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді тощо. 

6.  Директор коледжу повідомляє про доведений випадок булінгу (цькування) уповноважені 
підрозділи органів Національної поліції України ) ювенальна поліція) та Службу у 
справах дітей. 
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7. Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування), передбачена Кодексом України 
про адміністративні правопорушення та Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року 
№ 2657-VIII. 

8. На осіб, причетних до булінгу (цькування), накладаються адміністративні стягнення: 
• булінг (цькування) неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або 
громадськими роботами від 20 до 40 годин;  

• булінг (цькування), вчинений групою осіб або повторно протягом року після 
накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 
3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин; 

• булінг (цькування), вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 
14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх 
замінюють. 
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