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НАКАЗ 

 

13.01.2020 р.                             м. Дніпро                                      № 6/1 

 

Про призначення відповідального  

з питань здійснення заходів  

у сфері запобігання та протидії  

домашньому насильству  

та насильству за ознакою статі, булінгу 

  

         Відповідно до законів України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «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, на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від  22 серпня 2018 року № 

658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі», з метою забезпечення здійснення заходів у сфері запобігання 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, з метою попередження 

поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії 

насильству та булінгу 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Призначити відповідальною особою за проведення з учасниками освітнього 

процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству та булінгу 

заступника директора з виховної роботи Братчик Н.М. 

2. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та 

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

mailto:sz115@dhp.dniprorada.gov.ua


  До 01.02.2019 р. ЗДВР Братчик Н.М. 

3. Внести зміни до посадових інструкцій працівників закладу  

                               01.02.2019р. Адміністрація закладу 

4. Інформувати невідкладно директора закладу про випадки булінгу та 

домашнього насильства. 

Постійно. Працівники закладу 

5. Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в 

закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб (додаток 2). 

До 01.02.2020 р. ЗДВР Братчик Н.М. 

6. Затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу та 

відповідальність осіб причетних до булінгу (додаток 3) 

  До 01.02.2020 р. ЗДВР Братчик Н.М. 

7. 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 боулінгу в закладі від 

учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб; 

– порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб 

причетних до булінгу; 

– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо протидії 

булінгу. 

До 01.02.2020 р. ЗДВР Братчик Н.М. 

8. Організацію виконання цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Братчик Н.М., контроль залишаю за собою. 

  

 

 

Директор Комунального закладу освіти  

«Спеціалізована школа №115» 

Дніпровської міської ради                                                              Н.А.Вакуленко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


