
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ, ПРОТИДІЇ 

ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА БУЛІНГУ 

Закони України 

* Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229 від 7 грудня 2017 

року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 

*ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню) від 18.12.2018 №2657-УІІІ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 

Постанови Кабінету Міністрів України  

*постанова КМ України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 

22.08.2018. №658(п.39-41) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF 

Накази МОНу 

*Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із 

іншими органами та службами” 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62105/ 

*спільний наказ Міністерства соціальної політики України , Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерста освіти і науки України , Міністерства охорони здоровя України від 19.08.2014 № 

564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14 

*Наказ МОН України від 8.04.2016 №405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і 

науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» 

 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS26675.html 

Листи МОНУ 

*Лист Міністерства освіти і науки України28.10.14 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо 

взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і 

службами щодо захисту прав дітей» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62105/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS26675.html


http://www.document.ua/metodichni-rekomendaciyi-shodo-vzaemodiyi-pedagogichnih-prac-

doc211984.html 

* Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/9-881 “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-VІІІ” 

https://osvita-omr.gov.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-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-

%D0%97%D0%A3.-18.12.2018.pdf 

* Лист МОН 1/9-133 від 05.03.2018 «Щодо листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» 

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/4/5/human_rights.pdf 

* Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 

насильству” 

https://drive.google.com/file/d/1GU-yUiXyeQr3z6X0MWd7mf2AFVaeGFF5/view 

* Лист Міністерства соціальної політики України від 29.12.2018 №27/0/2-19/57 

«Про постанову Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №800» та методичні 

рекомендації щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю» 

від 03.10.2018 №800 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF 

* лист МОН України від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань 

запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» 

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/4/7909.pdf 

* Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 “Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного 

освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” 

https://drive.google.com/file/d/1Ap6C0f7v3EkdWcCAnjhe38h5TUh6p-dc/view 

Розпорядження Чернівецької  ОДА 

*від 03.01209 № 5-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо реалізації норм 

положень Закону України « Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2019 рік» 

https://bukoda.gov.ua/uploads/orders/2019-

01/5c2f2e071940a.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=4adeff4068e1fafe42edbbd5320aaf6eacb82691-

1579547217-0-AWc43GEUk8-

CMu4Rs1Q4GhA1yGq6uVLwthmb6k76BdF35XoCsmXgAkNqT8z6N4Sc30_fFlVUKiHq6eStjkDBsbmWOJvZ

MLDJP60HCXuPmtYxP1PlERrQn9UDV23ZBczaNaDj4W9uayZXtFhPuRmb0NrhRrlpLG08Ze13EfVjjQczETzV

5Y3kSs_jEpZyIo0oZeptBl2B9TMBbmAkTFBSuRxmMy3x-
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xwN3seEJTXXe2iyid8udcHJcvaUkXWSdiYSVEpnjP7m3mWsPWa9zzqQ28caSXdYA3D3LXIFSAEbcD86unwfo

BSHM8Mz839CgUR9oA 

Накази Департаменту освіти і науки Чернівецької  ОДА 

*Від 15.09.2016 №380 «Про затвердження плану заходів щодо протидію торгівлі людбми на 

період до 2020» 

https://bukoda.gov.ua/new/5477 

https://bukoda.gov.ua/page/2944 

https://bukoda.gov.ua/page/2942 

https://bukoda.gov.ua/page/2415 

* Від 11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів ,спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

https://oblosvita.com/normatyvna_baza/28097-nakaz-departamentu-osvti-nauki-vd-11-07-2019-

334.html 

Накази управління освіти Чернівецької міської ради  

* від 25.01.2019 р.№ 44 «Про затвердження заходів управління освіти Чернівецької міської ради 

щодо запобігання булінгу серед школярів міста 2019 рік» 

https://osvita.cv.ua/pro-zatverdzhennya-zahodiv-upravlinnya-osvity-shhodo-zapobigannyu-bulingu-

sered-shkolyariv-mista-na-2019-rik/ 

* Накази управління освіти Чернівецької міської ради від 24.10.2016 протидія торгівлі людьми на 

період 2020 року  

https://oblosvita.com/normatyvna_baza/nakaz/20779-n-a-k-a-z-pro-zatverdzhennya-planu-zahodv-

schodo-protidyi-torgvl-lyudmi-na-perod-do-2020-roku.html 

* від 30.08.2019 №315 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти міста» 

https://osvita.cv.ua/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanyh-na-zapobigannya-ta-protydiyu-

bulingu-tskuvannyu-v-zakladah-osvity-mista-2/ 

Накази Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

* від 20.08.2018 р. № 97 –в  «Про організацію роботи щодо профілактики та  запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми» (та план заходів) 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/№-97-в-від-20-08-2018-та-план-заходів.pdf 
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Заходи Чернівецької  загальноосвітньої школи №5 на виконання Закону України від 18.12.2019р. 

№2657-VIII «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу(цькуванню)» 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/Заходи.pdf 

*від 30.01.2019 № 14-в  «Про затвердження  заходів  Чернівецької загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 5 щодо запобіганню булінгу серед школярів на 2019 рік» 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/№-14-в-30-01-19.pdf 

* від 02.09.2019 №107’-в  «Про організацію роботи з попередження випадків учинення дітьми 

суїцидів та навмисних самоушкоджень» (та заходи) 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/№107-штрих-В-від-02-09-19-та-заходи.pdf 

* від 03.09.2019 №108-в  Про затвердження заходів щодо організації проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок». 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/№-108-В-від-03-09-2019.pdf 

Додаток 1 до наказу № 108-в (ЗАХОДИ щодо організації проведення  Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок») 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/Додаток-1-до-наказу-108-в.pdf 

Додаток 2 до наказу № 108-в (Склад рейдової групи) 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/Додаток-2-до-нак.-108-в-Склад-рейдової-групи.pdf 

* від 03.09.2019  № 109-в «Про запобігання булінгу» 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/№-109-в-3-09-2019.pdf 

Додаток 1 (план заходів) до наказу № 109-в 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/План-заходів-додаток-1-до-наказу-109-в.pdf 

Додаток 2 (порядок подання заяв) до наказу № 109-в 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/Додаток-2-до-наказу-109-В-подання-заяв.pdf 

від 12.09.2019 №128– в «Про організацію роботи щодо профілактики та запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми» (+ заходи) 

http://zosh5.esy.es/wp-content/uploads/2020/01/НАКАЗ-128-8-від-12.09.2019-та-заходи.pdf 
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