
 
ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  «ГІМНАЗІЯ № 27» 

КАМ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

Н А К А З 

 

30.08.2022     м.   Кам’янське                       № 01-11/71 о/д 

                                                                                                                   

Про протидію булінгу 

(цькування) в закладі освіти 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 

року  №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого  в 

Міністерстві  юстиції   України   від   03.02.2020  року за № 111/34394,  наказу 

Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 року  № 293 «Про затвердження 

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

закладах освіти», листа Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 

року  №6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню)  в закладах освіти, листа Міністерства освіти і науки 

України від 16.07.2021р. №1/9-362 «Про деякі питання організації виховного 

процесу у 2021-2022н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок», листа Міністерства освіти і науки України від 

10.08.2022 № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах 

освіти у 2022-2023 н. р.» з метою створення безпечного освітнього середовища 

в закладі, вільного від насильства та булінгу (цькування) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) у гімназії №27  в 2022-2023 навчальному році 

(Додаток 1). 

2. Заступнику директора з виховної роботи Пастернак Л.С. забезпечити 

виконання затвердженого Плану заходів. 

3. Призначити  уповноваженою особою з питань запобігання та протидії 

булінгу (цькування) в закладі практичного психолога Турчин О.А. 

4. Створити  постійно  діючу комісію  з розгляду випадку  булінгу 

(цькування)  у складі: 

– Маслєніков Р.В., директор закладу – голова комісії; 

– Бєлуха О.Ш., заступник директора з НВР – заступник голови комісії; 

– Турчин О.А., практичний психолог – секретар комісії; 



– Пастернак Л.С., заступник директора з ВР – член комісії; 

– Бєлянська В.А., соціальний педагог – член комісії; 

– Безцінна І.Л., вчитель початкових класів, голова м/о – член комісії; 

– голова батьківського врядування закладу (за згодою); 

– представники  служби у справах дітей та центру соціальних служб 

для сім´ї, дітей та молоді (за згодою). 

– представник відділу превенції кам’янського районного відділу 

поліції (за згодою). 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор гімназії №27     Роман  МАСЛЄНІКОВ 
 

Ознайомлено: 

30.08.2022 

______________Ольвія БЄЛУХА     

______________Ольга ТУРЧИН .   

______________Любов ПАСТЕРНАК   

______________Інна БЕЗЦІННА 

______________ Віта БЄЛЯНСЬКА  
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