
УКРАЇНА 
 

ЧЕРКАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 15  
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З 
 
від 04.09.2020 № 76 
 
 

Про організацію роботи в школі 
щодо профілактики домашнього насилля 
та булінгу (цькування) на 2020-2021 навчальний рік 

 
 

Відповідно до частини третьої статті 8, частин третоьої статті 15 Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»  та наказу МОН 
України  від 18.12.2019 року№2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і 
науки України від 29.12.2018 №1\9-790 «Щодо організації роботи у закладах 
освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з 
метою запобігання та протидії домашньому насильству, створення в школі 
безпечного освітнього середрвища, вільного від насильства та булінгу 
(цькуванню) 

  
НАКАЗУЮ: 
 

1. Призначити відповідальною особою з питань протидії булінгу 
(цькуванню) в школі заступника директора з виховної роботи Тарасенко Жанну 
Іванівну. 

2. Призначити уповноваженою особою для проведення невідкладних 
заходів реагування у разі виявлення фактів насильства заступника директора з 
виховної роботи Тарасенко Жанну Іванівну. 

3. Призначити відповідальним за отримання заяв\повідомлень від 
постраждалої особи\інших осіб та ведення Журналу реєстрації фактів виявлення 
(звернення) про вчинення домашнього насильства  соціального педагога 
Сидоренка Володимира Олександровича. 

4. Затвердити План заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознаками статі на 2020-2021 навчальний рік (додаток 1 

5. Затвердити Алгоритм дії у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть 
вказувати на вчинення домашнього насильства щодо дитини»  (додаток 2). 

6. Працівникам школи повідомляти адміністрацію школи про випадки 
булінгу, свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення щодо 
інших осіб. 



7. Педагогічним працівникам школи: 
7.1. Проводити профілактичні заходи щодо запобігання булінгу 

(цькуванню) 
7.2. Дотримуватися наказу по школі від 28.04.2020 № 50 «Про 

порядок реагування на випадок булінгу (цькуванню) в школі». 
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 

Директор ЗОШ № 15       А.Й.Жгир 
 
Ознайомлені:       Ж.І.Тарасенко 
         В.О.Сидоренко 
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