
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 1 НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ»

НАКАЗ

01.09.2022 р. м. Львів № 32-у

Про запобігання та протидію булінгу, 
домашньому насильству, торгівлею людьми

Відповідно до Законів України «Про освіту» (із змінами від 18.12.2018 № 
2657-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)», «Про протидію торгівлі людьми» «Про охорону 
дитинства», 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», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394, Порядку реагування на 
випадки булінгу (цькування) та Порядку застосування заходів виховного впливу, 
листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №9105-22 «Інформаційні 
матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 
навчальному році», з метою створення безпечного освітнього середовища в 
закладах освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування), формування у 
дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, 
небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як 
порушення прав людини, підвищення рівня обізнаності здобувачів освітніх послуг 
та їх батьків з питань протидії торгівлі дітьми, -

Наказую:
1. Заступнику директора з НВР Луб Н. І.:
1.1. Розробити і затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню), домашньому насильству та торгівлі людьми.
1.2. Забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.
1.3. Розмістити копію наказу на сайті училища.

2. Створити постійно діючу комісію з розгляду випадків булінгу 
(цькування) у складі:



Обнявка Н. М., директор училища, голова комісії:
Луб Н. І., заступник директора з НВР, заступник голови комісії:
Дем’янчук І. А., соціальний педагог, секретар комісії;
Турчиняк Н. В., заступник директора з НВР, член комісії;
Бобиляк В. В., старший майстер, член комісії;
Гуль Г. В., психолог, член комісії;
Синєок О. К., перекладач-дактилолог
Сава X. Б., голова батьківського врядування, член комісії;
Сторожук Н. Б., голова учнівського профкому, член комісії;
Паламарчук П. Г., вихователь, член комісії;
Сокіл Л. С., вихователь, член комісії;
Барабаш П. І., голова учнівського самоврядування, член комісії;
Літвинчук О. Я., староста гуртожитку, член комісії;
Представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім 'ї, 

дітей та молоді (за згодою).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор училища Надія ОБНЯВКА

Вик. заст. директора з НВР Луб Н. І.


