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НАКАЗ 

14.09.2021 №101 А 

Про запобігання булінгу в 

ДНЗ№ 25 ЦРД  «Малюк» 

 у 2021-2022 н.р. 
    

         Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Статуту ДНЗ, статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію 

домашньому насильству», листа МОН України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 

2018 року № 2657 VІІІ», листа МОН України від 29.12.2018 № 1/9-790 

«Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії 

домашньому насильству та булінгу», листа Міністерства освіти і науки 

України від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» та з метою 

створення безпечного освітнього середовища, попередження булінгу 

(цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу, та 

ефективного реагування на факти насильства в закладах освіти 

НАКАЗУЮ: 
1. Визначити Єлісоветій І.В., практичного психолога, уповноваженою 

особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках 

виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв/повідомлень від 

батьків, або осіб, що їх заміняють постраждалої дитини чи інших осіб. 

2. Практичному психологу Єлісоветій І.В. .: 

1) постійно забезпечувати соціально-психологічний супровід здобувачів 

освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу; 

2) вчасно повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України Службу у справах дітей про випадки боулінгу; 

3) довести до відома батьків, або осіб, що їх заміняють здобувачів освіти, 

педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу щодо їх 

обов'язку повідомляти про випадки булінгу (цькування), учасниками або 

свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по 

відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб; 
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4) до 06.01.2022 року провести інструктаж для педагогічних працівників 

дошкільного навчального закладу, в ході якого висвітлити питання: правила 

поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів спрямованих на 

запобігання булінгу (цькуванню). 

3. Вихователям вікових груп: 

1) нести персональну відповідальність за дотримання законодавства щодо 

захисту суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства 

серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток 

духовності та зміцнення моралі у дітей; 

2) проводити заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого 

насильства; 

3) у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє 

насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або 

ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, повідомити керівникові 

закладу освіти чи практичному психологу таку інформацію з метою 

планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, 

психологічної або іншої допомоги постраждалому. 

                                         Відповідальні: вихователі всіх вікових груп. Постійно 

                           

4. Затвердити «План заходів щодо запобігання булінгу в ДНЗ№ 25 ЦРД  

«Малюк» на 2021-2022 р. (додаток 1). 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

Директор ДНЗ № 25 ЦРД * Малюк*                         Л.К.Іванчик                                   

З наказом ознайомлені:  
Вихователь-методист:              

Практичний психолог 

Завгосп                                                                                                 

 Фізінструктор                                                                          

Музичний керівник                                                                 

Музичний керівник                                                                 

Музичний керівник                                                                    

Вчитель-логопед                                                                        

Вихователь:                                                                                

Вихователь:                                                                                

Вихователь:                                                                                

Вихователь:                                                                               

Вихователь:                                                                              

Л.П. Дідів 

І.В.Єлісоветій 

В.В.Лісютенко                                                                                    

О.І. Королюк                                                                         

С.Г. Кірілова  

В.В.Паслар 

Л.В. Пиндик 

О.С.Гусакова 

С.В.Ткачук 

А.П.Сеньо 

О.В. Лукан 

Л.Д.Комісарова                                                                             

І.М.Басараба 



Вихователь:                                                                              

Вихователь:                                                                              

Вихователь:                                                                              

Вихователь:                                                                              

Вихователь:                                                                              

Вихователь:                                                                              

Вихователь:                                                                             

Вихователь:    

Вихователь: 

Помічник вихователя:                                                              

Помічник вихователя:                                                              

Помічник вихователя:                                                              

Помічник вихователя:                                                                    

Помічник вихователя:                                                               

Помічник вихователя:                                                               

 

 

С.М. Веретюк 

Р.С. Гуцалюк 

Л.К. Желик  

Ж.Г. Синявська 

Р.Д. Макух                                                                             

Н.Ф. Сільницька  

Н.О.Горбан                                                                           

В.С.Рєпкіна 

Н.П. Баран                    

О.О.Дорохіна  

Г.А. Богославець 

Н.Р.Пенерджі 

О.Б.Ємельянова 

О.П. Веселова 

В.П.Швець 

 

 

 

 

 


