
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПИТАННЯ БУЛІНГУ: 

  

     Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.    № 

2657-УШ 19 січня 2019 року набув чинності.   

 

 Рекомендації МОН для закладів освіти щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.    № 2657- УІІІ(лист 

МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).  

 

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.2019 року «Деякі питання щодо створення 

у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей 

та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» 

 

Наказ МОН №1646 від 28.12.2019 Деякі питання реагування на випадки 

булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти 

 

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькування)" 

 

Лист МОН від 10.03.2021 № 1/9-128 "Щодо необхідності проведення 

додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення 

обізнаності батьків" 

 

Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 "Деякі питання організації 

виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок" 

 

Указ Президента України від 24.03.2021 №119/202 "Про Національну 

стратегію у сфері прав людини" 

 

Постанова Кабінету міністрів України від 28.07.2021 №775 "Про 

внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 

постраждали від жорстокого поводження" 

 

Постанова Кабінету міністрів України від 24.02.2021 №145 "Питання 

Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року" 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
http://pp.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83.pdf
http://pp.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83.pdf
http://pp.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65427/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65427/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65427/
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
https://drive.google.com/file/d/1uduwzF6NcwIdJs2f-36rvGz1ZHpO5BPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uduwzF6NcwIdJs2f-36rvGz1ZHpO5BPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uduwzF6NcwIdJs2f-36rvGz1ZHpO5BPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1basUNM7sIAYQDGCN3tE5x1ymil0UFZVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1basUNM7sIAYQDGCN3tE5x1ymil0UFZVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1basUNM7sIAYQDGCN3tE5x1ymil0UFZVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-ZlSBujp4OFU2SJYLRuCUpy4FGyG9Lx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-ZlSBujp4OFU2SJYLRuCUpy4FGyG9Lx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-ZlSBujp4OFU2SJYLRuCUpy4FGyG9Lx/view?usp=sharing
https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537
https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2021-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-derzhavnoyi-socialnoyi-prog-a145
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-derzhavnoyi-socialnoyi-prog-a145
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-derzhavnoyi-socialnoyi-prog-a145


Наказ ДОН Криворізької міської ради №22 від 27.01.2021 "Про 

затвердження Порядку організації роботи в закладах освіти з сім’ями, 

які опинилися в складних життєвих обставинах" 

 

Наказ ДОН Криворізької міської ради №149 від 02.09.2021 "Про 

організацію роботи закладів загальної середньої освіти з питань 

превентивного виховання у 2021/2022 навчальному році" 
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