
Нормативно-правова база: 

Лист МОНУ від 16.07.2021 №1/9-362 «Про деякі питання щодо 

організації виховної роботи у навчальних закладах у 2021/2022 навчальному 

році щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок» 
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року 
№1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 №1/9-80 
«Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 
грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу 
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах 
освіти» 

 9 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року 
№ 2657-VIII ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)“ 

 Лист МОНУ від 29.01.2019 № 1/11-881 “Рекомендації для закладів 
освіти щодо застосування норм Закону України ” Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу( 
цькуванню)”від 18.12.2018 № 2657-VIII“ 

 Лист МОНУ від 29.12.2018 № 1/9-790 ” Щодо організації роботи в 
закладах освіти з питань запобігання і протидії насильству та булінгу“ 

 Рекомендації 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- VIII  
 Лист МОН України від 28.12.2016 р. № 1/9-680 "Щодо захисту дітей 
від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження"  
 Постанова КМ України в «Про затвердження порядку взаємодії 
суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 
22.08.2018. №658 

 Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження 
Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки 
домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими 
органами та службами» 
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 Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні 
рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» 

 Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров`я України від 19.08.2014 
№564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та 
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної 
загрози його вчинення» 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 
«Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у 
навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо 
захисту прав дітей» 

 

Про створення безпечного освітнього середовища в 
закладі освіти та попередження і протидії булінгу 
(цькуванню) ВІД 14 СЕРПНЯ 2020 Р. № 1/9-436 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №398/2020 Про невідкладні 
заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 
постраждали від такого насильства 

Наказ МВС України 25.06.2020 № 488 Про затвердження Змін 
до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції України 
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