
 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

“ Д Е С Н Я Н К А ”  
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

Деснянського району міста Києва 

 

Н А К А З  
 
02 вересня 2020 року                № 125/2 
 

Про запобігання  

випадків булінгу 

в СНВК «Деснянка» 

 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 

№2657-VІІІ, плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 

№214, листів Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи з 

питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» від 

29.12.2018 №1/9-790 з метою попередження поширення негативних явищ в 

учнівському середовищі, запобігання та протидії насильству та булінгу 

Н А К А З У Ю :  

1. Призначити уповноваженою для проведення невідкладних 

заходів реагування у разі виявлення фактів насильства та/або отримання 

заяв/повідомлень від постраждалої особи /інших осіб заступника директора з 

навчально-виховної роботи Ляшенко Анну Миколаївну. 
 

2. Заступнику директора з НВР Ляшенко А.М.: 

2.1. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) в закладі (додаток 1). 

2.2. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки булінгу чи 

домашнього насильства та невідкладно інформувати директора закладу. 

2.3. Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки 

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

2.4. Затвердити порядок реагування на доведені випадки боулінгу та 

відповідальність осіб причетних до боулінгу. 

 



2.5. 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 боулінгу; 

– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо 

протидії булінгу. 

2.6. Довести до відома усіх педагогічних працівників нормативно-

правові акти України щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з 

дітьми. 

2.7. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи із запобігання та 

протидії насильству та жорстокому поводженню, спрямованих на створення 

в школі безпечного освітнього середовища. 
 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор СНВК «Деснянка»      Л.Ф. Діденко 

 

Ляшенко Анна Миколаївна 

З наказом ознайомлено на педагогічній годині.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


