
Процедура подання (з дотриманням конфщеншйност1) 
заяви про випадки булшгу (цькування), 

домашнього насильства, насильства за ознакою статз

Г. У с! здобувач1 освНи, педагопчш пращвники закладу, батьки та шип 
учасники осв1тнього процесу повинш обов'язково ПОВ1ДОМИТИ директора 
лщею про випадки булшгу (цькування), шших насильницьких дш 
учасниками або свщками якого вони стали, або шдозрюють про його 
вчинення по вщношенню до шших ос1б за зовшшшми ознаками, або про яю 
отримали достов1рну шформашю в1д шших ос1 б у письмовш форм1 протягом 
дня.

«БуЛ1НГ (цькування) - Д1ЯННЯ учаСНИК1В ОСВ1ТНЬОГО процесу, ЯК1 
полягають у психолопчному, ф1зичному, економ1 чному, сексуальном} 
насильств1 , у тому числ1 13 застосуванням засоб1 в електронних комун1кац1й. 
що вчиняються стосовно малол1тньо1 чи неповнол1тньо1 особи або такою 
особою стосовно шших учасниюв осв1тнього процесу, внасл1док чого могла 
бути чи була запод1яна шкода псих1 чному або ф1зичному здоров'ю 
потерпшого».

(Стаття 173 2 * 4 Кодекс Украши про адм1 Н1 стративн1 правопорушення-).
Типовими ознаками булшгу (цькування) с:

- систематичнкть (повторювашсть) д1яння;
- наявн1сть сторш: кривдник (булер), потерпший (жертва булшгу). 

спостер1гач1 (за наявност1);
- дп або безд1яльн1сть кривдника, насл1дком яких е запод1яння 

псих1ЧН01 та/або ф1зичноУ шкоди, принижения, страху, тривоги:
- шдпорядкування потерп1лого 1 нтересам кривдника, та/або 

спричинення сощальноТ 1 золяци потерпшого.

2. На 1 м я директора л1цею пишеться заява (конф1деншйн1сть 
гарантуеться) про випадок булшгу (цькування), домашнього насильства. чи 
насильства за ознакою стать

Заява заповнюеться державною мовою, розб1рливим почерком. 
Виправлення не допускаються.

У заяв1 необхщно вказати:
- пр1звище, 1 м я, по батьков1 заявника, адресу фактичного проживания, 

контактний телефон;



- навести розгорнутий виклад фактов щодо виявлених випадюв булшгу 
(цькування), 1 нших насильницьких дш;

- зазначити дату подання заяви та шдписати особисто.
Заявниками можуть бути здобувач1 освети, Тх батьки/законш

представники, прашвники осв1тнього закладу та шип особи.
Розгляд та неупереджене з'ясування обставин здшснюеться вщповшно до 

поданих заявниками заяв.
Заяви, що надшшли на електронну пошту отримуе секретар, який 

зобов'язаний термшово пов1 домити кер1вника установи.
3. Прийом та реестрашю поданих заяв здшснюе особисто кер1вник 

установи.
4. Заяви рееструються в окремому журнал1 реестрац]1'.
5. Розгляд за̂ яв здшснюе кер1вник установи з дотриманням 

конфщенцшностт


