
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

0 6  0 3  20 №  р. №

Про утворення робочої групи з розроблення 
проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації 
Закону України від 18.12.2018 № 2657-УШ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Відповідно до підпункту 3 пункту 6., пункту 8 Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 р. № 630 (із змінами) Плану організації підготовки проектів 
актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 18 грудня 
2018 р. № 2657-УШ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню)», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 
України ЗО 01.20Ю (протокол Уг° 4),

НАКАЗУЮ:
1. Утворити робочу групу з розроблення проектів актів, необхідних для 

забезпечення реалізації Закону України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак^ів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)» (далі -  робоча група), у складі, що додається.

2. Надати право голові робочої групи у разі необхідності вносити зміни 
до її складу.

3. Робочій грипі розробити та подати до 29 березня 2019 року 
директорат^ інклюзивної та позашкільної освіти (Хізрчч В. В.) проекти: плану 
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах 
освіти; порядку реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти; 
порядку застосування заходів виховного впливу.

4 Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.) до 
20 кв тня 2019 року подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України 
проекти: плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) в закладах освіти: порядку реагування на випадки булінгу 
(цькування) в закладах освіти; порядку/ застосування заходів виховного впливу.

5 Визнати таким, що втрати? чинність, наказ Міністерства освіти і 
науки України У- 00і від 17.0е* 2018 «Про утворення робочої групи».

6, Контроль зр виконанням цього наказу/ залишаю за собою.

Міністр г Л.М. Гриневич



Додаток
до наказу Міністерства освіти
і науки України
від____________ 2019 р. № __

СКЛАД
робочої групи з розроблення проектів актів, необхідних для забезпечення 

реалізації Закону України від 18.12.2018 № 2657-УШ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада

1. ХОБЗЕЙ
Павло

Перший заступник Міністра освіти і науки
У країни -  голова робочої групи

2. ХІВРИЧ Валентина генеральний директор директорату інклюзивної та 
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки 
України -  заступник голови робочої групи

3. САВИЦЬКА
Оксана

державний експерт з питань позашкільної освіти 
директорату інклюзивної та позашкільної освіти 
Міністерства освіти і науки -  секретар робочої
групи

4. АНДРЄЄНКОВА
Вероніка

представник Міжнародного жіночого 
правозахисного центру «Ла Страда -  Україна» (за 
згодою)

5. БАХАНОВ Олексій координатор ресурсного центру Всесвітнього 
молодіжного рух УМСА (за згодою)

6. БОДНАР Ірина представник громадської організації
«Альтернатива -  V» (за згодою)

7. БУКША Юля психолог громадської організації «Освітній
маркет» (за згодою)

8. ГОЛЬДБЕРГ керівник центру «Школа батьківської 
Катерина майстерності «Вчасно» (за згодою)

9. ГРАЧОВА Олена експерт з попередження та подолання насильства
в дитячому середовищі громадської організації 
«Жіночий консорціум України» (за згодою)

10. ДУДІН Олег радник в.о. Міністра охорони здоров’я України (за
згодою)

11. ДЬЯКОВА національний експерт із захисту дітей від 
Анастасія насильства Уповноваженого Президента України

з прав дитини (за згодою)
12. КІЦУЛ Юрій старший інспектор з особливих доручень відділу

організації превентивної роботи управління 
ювенальної превенції Департаменту превентивної 
діяльності Національної поліції України, к.ю.н.,
підполковник поліції (за згодою)
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13. КОСТЕНКО Ганна представник благодійного фонду «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї (за згодою)

14. МАДЯР Василь Заступник начальника управління ювенальної 
превенції Департаменту превентивної діяльності 
Національної поліції України, підполковник
поліції (за згодою)

1 С » МЕЛЬНИЧЕНКО
Анастасія

голова громадської організації «Студена», 
спеціаліст з недискримінаційного навчання
(за згодою)

16. МИТНИК Олена керівник експертної групи з правової обізнаності 
директорату з прав людини і правової обізнаності 
Міністерства юстиції України (за згодою)

1 ^ МОЗГОЗА
.Людмила

зчаУтик аналітичного центру Асоціації міст
України (за згодою)

18. МОРАРЬ Тетяна державний експерт з правової обізнаності 
директорату з прав людини і правової обізнаності 
Міністерства юстиції України (за згодою)

19. МОСКАЛЕНКО
Окес на

тло; рамний директор громадської організації 
:.т,"-очий консорціум України» (за згодою)

20. НА Й ЛЬОНОВА 
Любов

лабораторії психології масової 
комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та 
політичної психології Національної академії 
педагогічних наук України (за згодою)

21. ПАДУЧАК
С тепан  лра

керівник проектами громадської організації
• безпечний світ» (за згодою')

УОЧРОвСЬКА
Анна

;:>-тчий практичний психолог (за згодою)

23.
і

ПРИХОДЬКО
Ганна

»іечлпрчеп проектів громадської організації 
фопмаційно-тремінговий центру громадських
ц.тоів» (за згодою)

24. РЕПЕДЕ Тетяна в: - вю лгг благодійного фонду «Здорове
■їство лез меж» (за згодою)

25. С ЕРГА ЛОВ Віктор ■. е.-і »дальний секретар Всесвітнього молодіжного
>•, :-■ Е МСА (за згодою)

26. СКОРБУН Ірина ■.і-;'! -т;,, ,- освітнього компоненту проекту ВООЗ 
. г.Ьа к ційчі захворювання: профілактика та 

■ч- снял здоров'я в Україні» благодійного фонду 
\ п  V жїлку • планування с:м'ї» (за згодою)

ОА / .

■

С ГЕ;>;),/ ЛН Тетяна т :і агор молодіжних програм благодійного 
юоров'я жінки і планування сім'ї»

і з г о д о ю )
28. ТІЛІКІНА Наталія длспмора з наукової роботи

■ ж; много інституту сімейної та молодіжної
, ’і'-укч (за модою)



Продовження додатку

29. УСа Т БГК О  Ганна

ЗО. ФЛЯРКОВСЬКА Н а

: Ольга . . . .  
0  О

3 1 .і ЧЕРНЕЦЬ Катерина с '

32. ЯРЕМА. Ьогдак
: {і

психологічного центру «Психея»
з .-М > ю ) ________________________________________________ __

• іик відділу психологічного супроводу та
іільно-педагогічної роботи ІМЗО____________
тент проекту з протидії насильству в сімї та в 
а і Міжнаиодного жіночого правозахисного

•Mla Страсе Україна» (за згодою)_________
- о гніт іх програм дитячого фонду ООН 

ІСЕл1 ) (за згодою)________

Генеральний • <10.;
директоре П ЗЗИВКОЇ 
та позашгіл ітої. : віти В. В. Хіврич


