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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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НАКАЗ
18.02.2022 р. м. Львів

Щодо реагування на випадки булінгу 
та застосування заходів виховного впливу 
в закладі освіти

№11-у

На виконання положень Закону України від 18.12.2018 р. № 2657-УШ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)», враховуючи рекомендації для закладів освіти щодо застосування 
норм вищеназваного закону, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28 грудня 2019 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
03 лютого 2020 р. за № 111/34394 та з метою створення безпечного освітнього 
середовища в училищі, -

НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною особою за проведення з учасниками 

освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству та 
булінгу заступника директора з навчально-виховної роботи - Луб Надію 
Іванівну.

2. Заступнику директора з НВР Луб Н. І. до 01.03.2022р.:
- розробити та затвердити план заходів спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу;
- затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі 
освіти та відповідальність осіб, причетних до них;
- затвердити процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв щодо 
випадків цькування в установі.
3. Інформувати невідкладно директора училища про випадки булінгу 

та домашнього насильства.
(Відповідальні працівники закладу. Постійно.)

4. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:
Обнявка Надія Михайлівна, директор училища, голова комісії;
Луб Н. І., заступник директора з НВР, член комісії;



Турчиняк Н. В., заступник директора з НВР, член комісії;
Осипович Л. Я., методист училища, член комісії;
Кирпач В. П., керівник ЦЗ, член комісії;
Бобиляк В. В., старший майстер, член комісії;
Дем'янчук Іванна Анатоліївна — соціальний педагог, член комісії;
Лісова Ольга Павлівна— практичний психолог, член комісії;
Сторожук Н. Б., голова учнівського профкому;
Майстер виробничого навчання — в групі якого стався булінг, член комісії;
Класний керівник - в групі якого стався булінг, член комісії;
Черепанова Л. А., голова учнівського самоврядування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор училища Надія ОБНЯВКА

Вик. заст. дир. з НВР Луб Н. І.


