
 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «РОМАШКА» 

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ЗДО «РОМАШКА») 

Н А К А З 

30.08.2022                                                    м. Лебедин                                               № 96-од  

Про запобігання та протидію булінгу 

(цькування) в ЗДО 

 

Відповідно до Законів України № 2145-VIII  від 05 вересня 2017 № «Про освіту», № 

2658-VIII від 18 грудня 2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)»; наказів Міністерства освіти і науки України № 1646  

від 28 грудня 2019 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», № 293 від 26 лютого 2020 «Про 

затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти»; листів Міністерства освіти і науки України № 1/9-385 від 20 липня 2020 

«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», № 1/9-436 від 14 Серпня 2020 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

боулінгу (цькуванню), № 1/9-207 від 13 квітня 2020 «Роз’яснення щодо застосування наказу 

Міністерства освіти і науки України № 1646 від 28 грудня 2019 «Деякі питання реагування 

на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах 

освіти», № 6/480-20  від 20 березня 2020 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», № 1/9-414  від 27 червня 2019 «Деякі 

питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в 

дітей учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», № 1/11-881 від 29 січня 2019 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» № 2658-VIII 

від 18 грудня 2018 року», № 1/9-790 від 29 грудня 2018 «Щодо організації роботи у закладах 

освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», з метою 

виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на 

такі випадки 

  

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Забезпечити створення у ЗДО безпечного освітнього середовища, вільного від 

насильства та булінгу (цькування), у тому числі, шляхом реалізації плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу. 



2. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькування) в ЗДО (згідно з додатком 1) 

3. Затвердити порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в ЗДО «Ромашка» 

(згідно з додатком 2) 

4. Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу 

у такому складі: 

Голова комісії – Чорнобай Олена, вихователь-методист, 

Заступник голови комісії: – Зінченко Алла, практичний психолог, 

Секретар комісії – Лисянська Лілія, вихователь, голова ПК 

Члени комісії: 

Дрюхіна Валентина, вихователь, 

Меша Наталія, голова батьківського активу 

5. Розподілити обов’язки між членами комісії: 

5.1. Чорнобай Олена, голова комісії: координує роботу комісії, складає план роботи 

комісії, забезпечує створення у закладі безпечного освітнього середовища, вільного від 

насильства та   булінгу (цькування), приймає заяви та повідомлення про домашнє насильство 

та булінгу в ЗДО, розглядає заяви батьків про випадки булінгу  (цькування), скликає 

засідання комісії для прийняття рішення за результатами розслідування та вживає заходів 

реагування, забезпечує виконання заходів, забезпечує відповідальність осіб причетних до 

булінгу  (цькування). 

5.2. Зінченко Алла – практичний психолог, заступник голови комісії: на час відсутності 

голови комісії ЗДО виконує функції голови комісії. 

5.3. Лисянська Лілія, вихователь, секретар комісії: веде протоколи засідань комісії, 

готує порядок денний засідання комісії, забезпечує доступ на веб-сайти закладу освіти до 

плану заходів щодо запобіганню булінгу (цькуванню), забезпечує конфіденційність заяв про 

випадки булінгу  (цькування). 

5.4. Дрюхіна Валентина, вихователь – сприяє дотриманню педагогічної етики 

педагогами ЗДО, збирає та документує факти порушення гідності дитини, її прав, свобод і 

законних інтересів, захищають здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного та 

психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь – якою ознакою; 

запобігає порушенню персоналом ЗДО установчих документів та правил внутрішнього 

трудового розпорядку, фіксує і доповідає голові комісії про факти булінгу  (цькування) 

стосовно учасників освітнього процесу. 

5.5. Меша Наталія, голова Батьківського активу ЗДО – спонукає батьків, діти яких 

виховуються в ЗДО, до виконання рішень та рекомендацій комісії із розгляду випадків 

булінгу  (цькування), що мали місце в ЗДО та сім’ї; сприяє вихованню у сім’ї 

відповідального ставлення дітей до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; поваги 

батьків до  гідності, прав, свобод і законних інтересів власної дитини та інших учасників 

освітнього процесу; спонукає батьків до сприяння керівництву ЗДО у проведенні 

розслідування щодо випадків боулінгу (цькування). 

6. Комісії з реагування на випадки булінгу: 

6.1. Опрацювати наказ МОН України від 28 грудня 2019 № 1646 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти», Порядок реагування на випадки булінгу (цькування). 

6.2. Розробити порядок роботи комісії, порядок застосування заходів виховного впливу 



6.3. Розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) учасників освітнього процесу та 

видавати рішення про проведення розслідування. 

6.4. Скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття 

рішення за результатами проведеного розслідування та вживати відповідних заходів 

реагування. 

6.5. Забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками 

або постраждали від булінгу (цькування). 

6.6. Повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та 

службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування). 

6.7. Забезпечувати на веб-сайті  ЗДО 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). 

6.8. Комісії з реагування на випадки булінгу при виявлені випадків булінгу 

(цькування): 

− своєчасно збирати інформацію щодо обставин булінгу (цькування); 

− розглядати та аналізувати зібрані матеріали; 

− оцінювати потреби сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та 

психолого-педагогічних послуг; 

− визначити причини булінгу (цькування) та необхідні заходи для усунення таких 

причин; 

− визначити заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування); 

− моніторити ефективність соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з 

усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування відповідних 

заходів; 

− надавати рекомендації для педагогічних працівників; 

− надавати рекомендації батькам або представникам малолітньої дитини. 

7. За потреби, до роботи комісії залучати уповноважених осіб Національної поліції 

України та Служби у справах дітей. 

8. Усім працівникам закладу: 

8.1. 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. 

8.2. Повідомляти Комісії з реагування на випадки булінгу 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. 

8.3. Сприяти Комісії з реагування на випадки булінгу у проведенні розслідування щодо 

випадків булінгу (цькування). 



8.4. Виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування). 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

10. Ознайомити з цим наказом працівників закладу дошкільної освіти  «Ромашка» під 

особистий підпис згідно зі списком, що додається.  

 

 

Завідувач                                _____________ Лариса ХОРУНЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


