
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

12.02.2020 смт Нова Водолага № 44 

 

Про  створення комісії  

з розгляду випадків  

булінгу (цькування) 

 На виконання Законів України “Про освіту”, “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)”, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти”  та з метою оперативного реагування на випадки 

булінгу (цькування) і їх припинення, відновлення та нормалізації стосунків, 

створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у класі (групі), де 

стався  випадок булінгу, з'ясування причин, що призвели до випадку булінгу 

(цькування) та вжиття заходів для їх усунення, надання оцінки потреб сторін 

булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та 

забезпечення таких послуг 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити у Комунальному закладі “Нововодолазька санаторна школа” 

Харківської обласної ради (далі — заклад)  комісію з розгляду випадків булінгу 

(цькування) (далі — комісія). 

                                                                                                                  З 12.02.2020                             

2. Затвердити склад комісії у кількості 8 осіб: 

 Єрмаков С.Ю., голова комісії, директор закладу; 

 Черниш І.В., заступник голови комісії, заступник директора з виховної 

роботи; 
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 Осауленко О.Є., секретар комісії, соціальний педагог закладу; 

члени комісії: 

 Старець Т.В., практичний психолог закладу; 

 Звенигородська І.В., педагог-організатор закладу; 

 Петрашкевич Т.Р., вихователь закладу; 

 Карпенко І.В., т.в.о. начальника ССД Нововодолазької селищної ради (за 

згодою); 

 Пересічанська В.С., начальник Нововодолазького РЦСССДМ (за згодою). 

3. Затвердити форму протоколу засідання комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) (додаток 1). 

12.02.2020 

4. Членам комісії у своїй діяльності керуватися  Порядком реагування на 

випадки булінгу (цькування) у закладі та Порядком застосування заходів 

виховного впливу.  

Постійно 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

Директор                          С.Ю.Єрмаков 

Осауленко 

 

 

 

З наказом   ознайомлені: 

 

Черниш І.В.            ______ 

Осауленко О.Є.       ______ 

Старець Т.В.            ______  

Звенигородська І.В.______ 

Петрашкевич Т.Р.    ______ 

Карпенко І.В.           ______  

Пересічанська В.С.  ______ 



 

 

Додаток 1 до наказу 

КЗ “НСШ” ХОР 

від  12.02.2020 №  44  

 

ПРОТОКОЛ N _____ 

засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) 

  

"___" ____________ 20__ р. Час ____ год ____ хв 

Підстава: 

___________________________________________

_________________________________ 

           (від кого і коли надійшло заява або 

повідомлення про випадок булінгу (цькування) 

___________________________________________

_______________________________________ 

                                                (стислий зміст заяви 

або повідомлення) 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

______________________________________ 

Присутні: 

Члени комісії (________ осіб) згідно з наказом про 

склад комісії від ____________ N ________: 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 
___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________
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_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

Інші особи (______ осіб): 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

СЛУХАЛИ: 

I. Затвердження Порядку денного засідання 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

 

 

II. Розгляд питань Порядку денного засідання 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 



 

 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________

_______________________________________ 

 

III. Ухвалили рішення про 

потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних 

та психолого-педагогічних послугах 

___________________________________________

_______________________________________ 

                            (опис відповідних послуг та 

відповідальні за їх надання) 

заходи для усунення причин булінгу (цькування) 

___________________________________________

_______________________________________ 

                                    (опис заходів та відповідальні 

за їх виконання) 

заходи виховного впливу щодо сторін булінгу 

(цькування) 

___________________________________________

_______________________________________ 
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                                          (опис заходів та 

відповідальні за їх виконання) 

рекомендації для педагогічних (науково-

педагогічних) працівників закладу освіти щодо 

доцільних методів здійснення освітнього процесу 

та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми 

сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками 

або іншими законними представниками 

___________________________________________

_______________________________________ 

                              (опис рекомендацій і суб'єктів 

призначення цих рекомендацій) 

рекомендації для батьків або інших законних 

представників малолітньої чи неповнолітньої 

особи, яка стала стороною булінгу (цькування) 

___________________________________________

_______________________________________ 

                     (опис рекомендацій і суб'єктів 

призначення цих рекомендацій) 
 

Голова комісії ______________ 

Секретар ______________ 

 

 


