
ЛІЦЕЙ №142 м. КИЄВА 

_________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

 

01.09.2021р.                                                                                            №  111 

 

Про створення постійно діючої комісії 

з розгляду випадків булінгу (цькування) 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту»,  наказу Міністерства освіти і 

науки України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 р. 

за №111/34394), листа Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 р. 

№1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28.12.2019 №1646», листа МОН України від 16.07.2021 № 1/9-362 

“Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”, листа 

МОН України від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.”, листа Міністерства 

освіти і науки України, листа Міністерства освіти і науки України від 

14.08.2020 р. №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в 

закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»,  з метою 

попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації права осіб, 

постраждалих від боулінгу та ефективного реагування на факти насильства в 

ліцеї  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) у ліцеї №142 

м. Києва, у такому складі: 

голова комісії – Сільвестрова І.А., директорка ліцею №142 м. Києва; 

заступник голови комісії –  Тренкеншу І.І., заступник директора з виховної 

роботи; 

секретар комісії – Герт О.О. – вчитель основ правознавства;  

члени комісії:  

Підгерська В.Б. – заступник директора ліцею №142 м. Києва з науково-

методичної роботи; 

Чухрай Н.П., практичний психолог;  

Данко А.Ю. – соціальний педагог; 

Канібалоцька Олена Вікторівна – провідний фахівець із соціальної роботи  

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації (за згодою). 

2. Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі. 



3.  У своїй діяльності комісія керується наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки 

булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах 

освіти». 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка                                             Ірина Сільвестрова 

 

 

З наказом ознайомлено: 

Підгерська В.Б. 

Тренкеншу І.І. 

Чухрай Н.П. 

Герт О.О. 

Данко А.Ю. 



 


