


коледжу приймає  видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття 

рішення за результатами розслідування директор створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі 

– Комісія) та скликає засідання. До складу такої Комісії можуть входити педагогічні працівники, (у тому числі 

психолог), батьки постраждалого та булера, директор, заступник директора з навчальної роботи та інші заінтересовані 

особи. Якщо Комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії 

носять систематичний характер, то керівник  зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної 

поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей. Розгляд заяв про факт боулінгу здійснюється комісією 

протягом 10 днів в моменту подачі заяви. 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 директор має повідомити постраждалого.Рішення Комісії оформляються протоколом і реєструються в окремому 

журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.Потерпілий чи його представник 

також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна 

поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування). 

Враховуючи, що булінг (цькування) негативно впливає на фізичне та психічне здоров’я всіх учасників цього 

процесу, тому директор коледжу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних 

послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу 

(цькування). 

Психологічний супровід таких осіб здійснює практичний психолог коледжу. З цією метою запроваджуються 

консультаційні години у практичного психолога, скриньки довіри, оприлюднення телефонів довіри, зокрема: 

 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 75; 

 Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103; 

 Національна поліція України 102, 

 Кіцманський коледж Подільського ДАТУ 23223, 21771. 
 


