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Про створення комісії та затвердження 
плану заходів на запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) в коледжі

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, щодо протидії боулінгу (цькуванню)» від 
18.12.2018 року № 2657-УІІІ, листа МОН України від 29.01.2019 року 
№1/11-881 Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо 
протидії боулінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 року № 2657-УІІІ та з 
метою своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу,

Н А К А З У Ю :
1. Призначити заступника директора з виховної роботи Войновську Т.М. 
відповідальною на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).
2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:
2.1. Яценко В.В. -  в.о. директора коледжу, голова комісії;
2.2. Войновська Т.М. - заступник директора з виховної роботи, заступник 
голови комісії;
2.3. Бабарика С.П. -  практичний психолог, член комісії;
2.4. Тонконоженко Л.Ю. -  класний керівник, член комісії;
2.5. Сапанчук А.С. -  секретар, член комісії.

2. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню) в закладі (додаток 1).

до 09.09.2022 р., заступник директора з 
виховної роботи Войновська Т.М..

3. Інформувати невідкладно в.о. директора коледжу про випадки булінгу та 
домашнього насильства.

Постійно, працівники коледжу.
4. Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в 
коледжі від студентів, їх батьків, законних представників, інших осіб 
(додаток 2).

до 09.09.2022 р., заступник директора з 
виховної роботи Войновська Т.М..

5. Затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу та 
відповідальність осіб, причетних до булінгу (додаток 3)



до 09.09.2022 р., заступник директора 
виховної роботи Войновська Т.М.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора коледжу Валентина ЯЦЕНКО
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