
                 Нормативна база України

●   Закон України «Про освіту»
●  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657- VIII
●   УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про

Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у
новій українській школі»

●   Постанова КМУ від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної
соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини” на період до 2021 року»

● q Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 22.05.2018 № 509 «Про
затвердженняПоложення про психологічну службу у системі освіти України»

●   Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання
реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного
впливу в закладах освіти»

● Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 лютого  2020 року  № 293 «Про
затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладах освіти»

●   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 МОН від 29.01.2019 № 1/19-881)

●   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»

●   Лист Міністерства освіти і науки України  від 31.03.2020 № 063/3996 «Про план
заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах
освіти»

●   Лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 063/4673 «Роз’яснення
щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019
№1646»

●   Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020  №1/9-436 «Про
створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і
протидії булінгу (цькуванню)»

●   Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 щодо
організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому
насильству та булінгу

● Лист Міністерства освіти і науки від 10.09.2019 № 1/9-570 щодо проведення в
закладах освіти Всеукраїнського тижня з протидії булінгу

●   Лист МОН від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

●   Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року «Деякі питання щодо створення у
2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та
учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

● Лист Міністерства освіти і науки України від 17.11.2020 №6/1379-20 «Щодо
Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і сексуального
насильства та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»

●   Інші нормативно-правові акти
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