
 

 

 

 

 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 5   

 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Н А К А З 
 

                                                           

29.08.2022 р.  м. Верхньодніпровськ                            № 66 

 

Про організацію роботи з питань  

протидії насильству та булінгу 

 

Відповідно до  Наказу МОН від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти», «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки Наказу МОН від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», 

Наказ МОН від 20.03.2020 №420 України від 26 лютого 2020 року № 293», Листа 

МОН 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», Листа 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», Листа МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації 

щодо запобігання та протидії насильству», Листа МОН 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 грудня 2018 р. №2657-VIII», Листа МОН України від 14. 08. 

2020 року №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі 

освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)» та з метою попередження 

поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії 

насильству та булінгу 

 НАКАЗУЮ: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami


 1. Призначити відповідальною особою за проведення з учасниками освітнього 

процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству та булінгу 

заступника директора з виховної роботи Зелену І.Ю. 

2. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі, схвалені на засіданні педагогічної ради № 1  від 26.08.2022 

р. 

3. Інформувати невідкладно директора закладу про випадки булінгу та 

домашнього насильства. 

4. Постійно дотримуватись порядок подання та розгляду звернень про випадки 

булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб. 

5. Постійно дотримуватись порядку реагування на доведені випадки булінгу та 

відповідальність осіб причетних до булінгу. 

6. Розмістити на веб-сайті закладу наступну інформацію: 

– правила поведінки здобувачів освіти в  закладі; 

– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладі; 

– порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, 

їх батьків, законних представників, інших осіб; 

– порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб 

причетних до булінгу; 

– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо протидії 

булінгу. 

7. Організацію виконання цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи  Зелену І.Ю., контроль залишаю за собою. 

 

Директор                                                           Ірина ЛИХОЛАТ 

 

З наказом ознайомлені:                                                               Зелена І.Ю.   

                                                                                                        КужильТ.В.  

 


