
 
 

НАКАЗ  

 

31.08.2021                                                                                             №190     

 

Про  організацію роботи  щодо  протидії 

булінгу (цькуванню)  в Бережанському ліцеї 

у 2021/2022 навчальному році 
  

    На виконання законів України «Про освіту», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказу 

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», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

03.02.2020 за № 111/34394, Плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькування) в закладах освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 № 293, листів 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» та від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення 

щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 

1646», інших нормативно-правових та інструктивних документів з метою 

створення безпечного освітнього середовища в ліцеї, вільного від насильства та 

булінгу (цькування), своєчасного вжиття заходів, спрямованих на  запобігання та 

протидію булінгу,                                     

 Н А К А З У Ю: 

1.  Усім членам педагогічного колективу: 

1.1.  Вивчити положення Закону України від 18.12.2018року № 2657-VІІІ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» та забезпечити його виконання в 

повному обсязі. 

1.2. Забезпечити виконання заходів річного плану роботи ліцею  щодо 

запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в закладі. 
2. Призначити Гайдук Марію Миколаївну, практичного психолога, 

 відповідальною особою  з питань протидії булінгу в ліцеї. 

3. Відповідальній особі Гайдук М. М.: 

3.1. Організувати проведення регулярного моніторингу безпечності та 

комфортності освітнього середовища закладу шляхом опитування, 

анкетування та вжиття відповідних заходів реагування. 

3.2.  Здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на 



запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі та розгляд скарг про 

відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами.  

4. Затвердити та оприлюднити на веб-сайті ліцею: 

4.1.   Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу (цькування) в Бережанському ліцеї (додаток 1).   

4.2.  Порядок  реагування доведені  випадки  булінгу  (цькування) у 

Бережанському ліцеї та відповідальність осіб, причетних до цього 

(додаток 2).  
4.3. Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) (додаток 3) 

4.4. Форму Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування (додаток 

4) 

4.5. Форму Журналу реєстрації рішень комісії  з розгляду випадків булінгу 

(цькування) (додаток 5) 

5.  Прийдуну І. М. – відповідальному за роботу сайту ліцею, розмістити даний 

наказ та план дій щодо запобігання булінгу у закладі освіти на сайті ліцею 

http://berezhany-internat.com.ua/ 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор ліцею                                                      Михайло СТАРКО 

 


