
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГОРОДНЯНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК № 4» 

ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ГОРОДНЯНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №4) 

код ЄДРПОУ 22814230 

Н А К А З  

19.01.2022            м. Городня     №18 

 

Про створення комісії з розгляду  

випадків булінгу (цькування) та  

затвердження плану заходів щодо 

 запобігання та протидії булінгу  

(цькуванню) у закладі дошкільної освіти 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України, щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року 

 №2657-VІІІ, листа МОН України від 29.01.2019 року N1/11-881 «Рекомендації  

для закладів освіти щодо застосування норм Закону України» та з 

метою своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити вихователя – методиста Клименок Т.В. відповідальною на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню). 

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі: 

2.1. Клименок Т.В. – вихователь - методист, голова комісії; 

2.2. Хомазюк О.П. – вихователь, заступник голови ПК, член  комісії; 

2.3. Семко В.Г. – практичний психолог, член комісії; 

2.4. Коломієць О.М. – сестра  медична старша, член комісії. 

 3. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Городнянському ясла-садку №4 

(додаток 1). 

                                                        До 10.02.2022 р.  Клименок Т.В. 

          4. Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування): 

4.1. Розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) учасників 

освітнього процесу та видавати рішення про проведення розслідування. 

4.2.  Скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) 

для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживати 

відповідних заходів реагування. 
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4.3. Забезпечувати  виконання заходів для надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили 

булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування). 

4.4. Повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної 

поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування). 

4.5. Забезпечувати на веб-сайті засновника відкритий доступ до такої 

інформації та документів: правила поведінки учасників освітнього процесу; 

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

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування); порядок реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування)  та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування). 

5. Вихователям, спеціалістам: 

5.1.  Забезпечувати здобувачам освіти захист під час освітнього процесу 

від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу 

(цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, 

що завдають шкоди здоров’ю. 

5.2. Повідомляти керівництво про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб. 

5.3 Сприяти керівництву у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування). 

5.4. Виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування). 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

Директор           Світлана ЛУДАНИК 

   

 

 
 

 

 


