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Н А К А З 

 

« 12 » серпня  2021 року                       м. Львів                                № 118-од 

 

Про  організацію роботи  щодо  протидії 

булінгу (цькуванню) у Львівському 

державному ліцеї з посиленою військово -

фізичною підготовкою імені Героїв Крут 

 

На виконання вимог Закону України від 18.12.2019 року № 2657-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)»,  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» та з метою створення 

безпечного освітнього середовища у Львівському державному ліцеї з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут (далі – ліцей), 

вільного від насильства та булінгу (цькування) 

 

НАКАЗУЮ 

 

1.  Головними завданнями в діяльності посадових осіб ліцею щодо 

запобігання та протидії булінгу (цькуванню) вважати: 

створення безпечного освітнього середовища, що включає психологічну 

та фізичну безпеку учасників освітнього процесу; 

визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування); 

підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про 

булінг (цькування); 



формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до 

насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як 

порушення прав людини; 

заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння 

запобіганню булінгу (цькуванню). 

2. З цією метою: 

2.1. Відповідальним за дотриманням вимог, здійснення контролю, 

організацією та проведенням заходів щодо  протидії булінгу (цькуванню) у 

ліцеї призначити заступника начальника ліцею з виховної роботи. 

2.2. Створити  постійно  діючу комісію  з розгляду випадків  булінгу 

(цькуванню)  в ліцеї у складі: 

Голови комісії - начальника ліцею та членів комісії у складі: заступника 

начальника ліцею з виховної роботи; психолога ліцею – секретаря комісії; 

соціального педагога; командирів 1-ї, 2-ї, 3-ї навчальних рот – старших 

офіцерів - вихователів; голови батьківського комітету ліцею (за згодою); 

представників  служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім´ї, 

дітей та молоді (за згодою). 

2.3. Постійно діючій комісії в своїй діяльності керуватися вимогами 

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». 

2.4. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в ліцеї на 2021 - 2022 навчальний рік  (Додаток 1). 

2.5. Затвердити  Порядок подання заяв про випадок булінгу (цькування) 

та  реагування на  доведені випадки  булінгу (цькування) (Додаток 2). 

2.6.  Заступникам начальника ліцею, командирам навчальних рот – 

старшим офіцерам - вихователям: 

2.6.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо протидії булінгу у 

ліцеї на 2021 - 2022 навчальний рік. 

2.6.2.  Створити та забезпечити змістовне наповнення на сайті ліцею 

розділу «Протидія булінгу (цькуванню)». 

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

4.  Наказ довести до посадових осіб в частині, що стосується. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Львівського державного 

ліцею з посиленою військово-фізичною 

підготовкою імені Героїв Крут 
 

полковник         Ю.В. ГУСАР 

 

 

 

 

 



Проект  наказу підготував;  

Заступник начальника ліцею  

 з виховної роботи 

капітан                                                                                           Т. ГРИВУЛ 

  

Погоджено  

Юрисконсульт    

 

                                    О.ШИШКА   

  

Доведено: 

підполковник                                                                  

                                 

                                   Т. ГРИЦЕВИЧ  

                                    О. КРАВЕЦЬ                   

підполковник                                    С. СКОЧИЛЯС 

майор                                    О. ОСИПЕНКО 

майор                                    О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу від __________№_____  

  

Порядок  

подання  (з дотриманням конфіденційності) 

заяви про випадки булінгу (цькування) 

 

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші 

учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити начальника 

ліцею 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. 

 2.     На ім’я начальника ліцею подається заява (конфіденційність 

гарантується) про випадок боулінгу (цькування). 

 3.     Начальник ліцею видає наказ про проведення розслідування за 

результатами якого скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу 

(цькування). 

 4.     До складу такої комісії окрім, визначених наказом начальника ліцею 

посадових осіб, можуть входити педагогічні працівники, батьки постраждалого 

та булерів та інші зацікавлені особи. 

 5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії. 

  

Порядок 

 реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу 

1. Начальник ліцею має розглянути звернення у встановленому 

законодавством порядку. 

2. Начальник ліцею призначає комісію по розслідуванню випадку 

булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу. 

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, 

то начальник ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної 

поліції України та Службу у справах дітей. 

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, 

несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення 

правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

  

Заступник начальника ліцею з виховної роботи 

капітан              Т. ГРИВУЛ 

 


