
 

                                                            

Новоселицька міська рада 

Маршинецький навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" 

60309,  Чернівецька область, Новоселицький район, с.Маршинці, 
вул. Свято-Миколаївська,12,  тел. (037-33) 2-50-06,  ЄДРПОУ21436747 

№ e-mail: nvk_marsintsi@i.ua 

НАКАЗ 

___________2019        №_____ 
 

Про створення комісії  

з розгляду випадків булінгу 

 у Маршинецькому НВК 

 

На виконання Закону України № 8584 від 18.12.2018р «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо  протидії боулінгу (цькуванню)», 

відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти, науки та молоді, з 

метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, 

швидкого реагування на такі випадки, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Створити комісію з розгляду випадків булінгу  серед учасників освітнього 

процесу у такому складі: 

- Голова комісії – Галак Р. В., директор НВК, 

- заступник голови комісії – Тудос Г.І. заступник директора з виховної роботи, 

- секретар комісії – Грішка А. В. вчитель правознавства. 

Члени комісії:  

- Ватаманюк Л. С.,  

- Лупу О. О.- психолог,  

- Савка Т. К. – соціальний педагог,  

- Добронічко О.В. – педагогог - організатор,  

- Басараб М. М. – медична сестра,  

- Бурачик М. Д. -  голова батьківського комітету. 

2. Затвердити Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки насильства, булінгу (цькування) в НВК (додаток 1). 

3.У випадках скликання комісії до її роботи залучати батьків, чиї діти причетні 

до випадків булінгу. 

4. Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви голові комісії 

(додаток 2). 

5. З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у 

майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати 

засідання комісії та залучати батьків учнів до її засідань. 



6. До роботи комісії залучати уповноважених осіб Новоселицького РВ 

Національної поліції України в Чернівецькій області та службу у справах дітей 

Новоселицької РДА . 

7. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну 

відповідальність за випадки  булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких 

випадків зі сторони учнів чи колег по роботі. 

8. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників, учнів та їх 

батьків.  

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Директор НВК       Галак Р.В. 

 

З наказом ознайомлені: Тудос Г.І.    Ватаманюк Л.С. 

    Чевка А.С.    Ністрян Є.А. 

    Кірцоя А.М.   Пріску Т.В.    

    Добронічко О.В.   Ришку О.В. 

    Савка Т.К.    Рошка А.Р. 

    Лупу О.О.    Скриндіца Д.М. 

    Баранчан З.В.   Придолоб І.Г. 

Бойко Х.А.    Топорчан О.В.   

    Бойку І.В.     

    Ворнік М.Г.   Чебан В.В. 

    Габор О.К.    Чиботар А.І. 

    Галак М-О.О.   Ватаманюк Л.С. 

    Галак О.М.    Бишка Л.Ф. 

    Гергеліжіу В.О.   Бурлак Ю.Я. 

    Грішка А.В.   Злюк Ж.В.    

    Гульпак Д.В.   Савка А.В. 

    Гульпе В.В.   Саука А.І. 

    Кітик Х. М.    Трипадуш Т.М. 

    Кошман В.І.   Савка С.А.    

    Кошман І.А.   Довганюк А.В. 

    Мельник М.І.   Тоака Ю.В.   

    Бойку В.І.     

 Глігор Ю.Х. 

 Грицуник Н. О. 

 Дорофтей М. Д. 

 Арсеній Ж. В. 

 Никифоряк С.М. 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

Наказ від ______2019р. №__ 

по Маршинецькому НВК 

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки насильства, булінгу (цькування) в Маршинецькому НВК 

 

 1. Учасники освітнього процесу у разі виявлення ознак чи факторів, що 

можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке 

поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх 

виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, зобов’язані подати 

письмову заяву уповноваженій особі Маршинецького НВК (далі  НВК ), а у разі 

її відсутності – заступнику директора з виховної роботи про дитину/працівника 

закладу освіти з метою планування подальших дій з надання медичної, 

психологічної або іншої допомоги постраждалому.  

 2. Уповноважена особа НВК – Галак Р. В. у разі виникнення підозри, або 

отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з 

дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення 

(удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно 

якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, 

встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; 

проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала 

особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо 

особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, 

уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та 

отримати їх опис. 

 3. Уповноважена особа НВК Галак Р. В. у 3-денний період з моменту 

отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, 

булінгу (цькування). 

 4. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний 

період з моменту отримання заяви проводить службове розслідування, збирає 

інформацію про інцидент, відбирає письмові пояснення.  

 5. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування 

результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по школі. 

 6. У разі підтвердження виявленого факту насильства уповноважена 

особа закладу освіти Галак Р. В. здійснює заходи відповідно до Порядку 

реагування на доведені випадки насильства, булінгу (цькування) в НВК та 

відповідальність осіб, причетних до насильства, булінгу (цькування). 

 7. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, 

булінгу (цькування) вноситься до Журналу реєстрації фактів виявлення 

(звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування). 
 

 

 



Додаток № 2 

Наказ від ______2019р. №__ 

по Маршинецькому НВК 

 

ЗРАЗОК 

Директору 

Маршинецького НВК 

Галак Р. В. 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

який (яка) проживає за адресою: 

______________________________ 

______________________________ 

  

Заява 

 

Прошу розібратися по питанню 

  

Опис ситуації та конкретних фактів 

  

  

  

  

  

______________                                                                               ________________ 

(дата)                                                                                                             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з наказу по Маршинецькому НВК 

від_________________№__________ 

Про створення комісії  

з розгляду випадків булінгу 

 у Маршинецькому НВК 

 

На виконання Закону України № 8584 від 18.12.2018р «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо  протидії боулінгу (цькуванню)», 

відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти, науки та молоді, з 

метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, 

швидкого реагування на такі випадки, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Створити комісію з розгляду випадків булінгу  серед учасників освітнього 

процесу у такому складі: 

- Голова комісії – Галак Р. В., директор НВК, 

- заступник голови комісії – Тудос Г.І. заступник директора з виховної роботи, 

- секретар комісії – Грішка А. В. вчитель правознавства. 

Члени комісії:  

- Ватаманюк Л. С.,  

- Лупу О. О.- психолог,  

- Савка Т. К. – соціальний педагог,  

- Добронічко О.В. – педагогог - організатор,  

- Басараб М. М. – медична сестра,  

- Бурачик М. Д. -  голова батьківського комітету. 

2. Затвердити Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки насильства, булінгу (цькування) в НВК (додаток 1). 

3.У випадках скликання комісії до її роботи залучати батьків, чиї діти причетні 

до випадків булінгу. 

4. Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви голові комісії 

(додаток 2). 

5. З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у 

майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати 

засідання комісії та залучати батьків учнів до її засідань. 

6. До роботи комісії залучати уповноважених осіб Новоселицького РВ 

Національної поліції України в Чернівецькій області та службу у справах дітей 

Новоселицької РДА . 

7. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну 

відповідальність за випадки  булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких 

випадків зі сторони учнів чи колег по роботі. 

8. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників, учнів та їх 

батьків.  

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 



Директор НВК       Галак Р.В. 

 

З наказом ознайомлені: Тудос Г.І.    Ватаманюк Л.С. 

    Чевка А.С.    Ністрян Є.А. 

    Кірцоя А.М.   Пріску Т.В.    

    Добронічко О.В.   Ришку О.В. 

    Савка Т.К.    Рошка А.Р. 

    Лупу О.О.    Скриндіца Д.М. 

    Баранчан З.В.   Придолоб І.Г. 

Бойко Х.А.    Топорчан О.В.   

    Бойку І.В.     

    Ворнік М.Г.   Чебан В.В. 

    Габор О.К.    Чиботар А.І. 

    Галак М-О.О.   Ватаманюк Л.С. 

    Галак О.М.    Бишка Л.Ф. 

    Гергеліжіу В.О.   Бурлак Ю.Я. 

    Грішка А.В.   Злюк Ж.В.    

    Гульпак Д.В.   Савка А.В. 

    Гульпе В.В.   Саука А.І. 

    Кітик Х. М.    Трипадуш Т.М. 

    Кошман В.І.   Савка С.А.    

    Кошман І.А.   Довганюк А.В. 

    Мельник М.І.   Тоака Ю.В.   

    Бойку В.І.     

 Глігор Ю.Х. 

 Грицуник Н. О. 

 Дорофтей М. Д. 

 Арсеній Ж. В. 

 Никифоряк С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

Наказ від ______2019р. №__ 

по Маршинецькому НВК 

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки насильства, булінгу (цькування) в Маршинецькому НВК 

 

 1. Учасники освітнього процесу у разі виявлення ознак чи факторів, що 

можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке 

поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх 

виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, зобов’язані подати 

письмову заяву уповноваженій особі Маршинецького НВК (далі  НВК ), а у разі 

її відсутності – заступнику директора з виховної роботи про дитину/працівника 

закладу освіти з метою планування подальших дій з надання медичної, 

психологічної або іншої допомоги постраждалому.  

 2. Уповноважена особа НВК – Галак Р. В. у разі виникнення підозри, або 

отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з 

дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення 

(удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно 

якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, 

встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; 

проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала 

особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо 

особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, 

уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та 

отримати їх опис. 

 3. Уповноважена особа НВК Галак Р. В. у 3-денний період з моменту 

отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, 

булінгу (цькування). 

 4. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний 

період з моменту отримання заяви проводить службове розслідування, збирає 

інформацію про інцидент, відбирає письмові пояснення.  

 5. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування 

результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по школі. 

 6. У разі підтвердження виявленого факту насильства уповноважена 

особа закладу освіти Галак Р. В. здійснює заходи відповідно до Порядку 

реагування на доведені випадки насильства, булінгу (цькування) в НВК та 

відповідальність осіб, причетних до насильства, булінгу (цькування). 

 7. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, 

булінгу (цькування) вноситься до Журналу реєстрації фактів виявлення 

(звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування). 
 

 

 



Додаток № 2 

Наказ від ______2019р. №__ 

по Маршинецькому НВК 

 

ЗРАЗОК 

Директору 

Маршинецького НВК 

Галак Р. В. 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

який (яка) проживає за адресою: 

______________________________ 

______________________________ 

  

Заява 

 

Прошу розібратися по питанню 

  

Опис ситуації та конкретних фактів 

  

  

  

  

  

______________                                                                               ________________ 

(дата)                                                                                                             (підпис) 

 

 

Витяг правильний  

Директор НВК  Галак Р.В. 
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