
Тези  

Закону України №2657-VIII   

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України  

щодо протидії боулінгу (цькуванню)» 

 
1. Що таке булінг? 

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному,  фізичному,  економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням електронних 

комунікацій, що вчиняються стосовно  малолітньої чи неповнолітньої особи 

та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, 

внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 

фізичному здоров’ю потерпілого (п. 34, ч1 ст.1 Закону України «Про освіту»). 

2. Яка відповідальність передбачена за булінг? 

В залежності від частоти/складу/cпособу вчинення правопорушення: 

• за вчинення булінгу вперше – штраф від 50 до 100 неоподатковуваних 

мінімумів  доходів громадян або громадські роботи на строк від 

двадцяти  до сорока годин ; 

• вчинене групою осіб або  повторно   протягом року після накладення 

адміністративного стягнення – штраф від 100  до 200 

неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян або громадські роботи 

на строк від сорока до шістдесяти годин . 

 В залежності від суб’єкта: 

• за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами віком від 

чотирнадцяти до шістнадцяти років – штраф від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян або громадські роботи 

на строк від двадцяти  до сорока годин  накладаються на їхніх батьків 

або осіб, які їх замінюють; 

• неповідомлення керівником  закладу уповноваженого підрозділу 

органів Національної поліції  України  про випадки булінгу  тягне за 

собою  накладання на нього штрафу  від 50 до 100 неоподатковуваних 

мінімумів  доходів громадян  або виправні роботи на строк до 1 місяця 

з відрахуванням  до  20%  заробітку ( ч.2 ст.13, п.1734  Кодексу  

України про адміністративні правопорушення).   

3. Заклади освіти зобов’язані розмістити на своїх веб-сайтах наступну 

інформацію: 

• правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 

• план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 

закладі освіти; 



• порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти 

від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб; 

• порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі 

освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування). 

4. Якими є обов’язки засновника закладу освіти? 

• здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; 

• розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки 

булінгу за заявою здобувачів освіти, їх батьків, законних 

представників, інших осіб та приймає рішення за результатами 

розгляду таких скарг; 

• скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у 

реагуванні на випадки булінгу та вживає належних заходів реагування 

відповідно до її рішень; 

5. Якими є обов’язки керівника закладу освіти? 

• затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу в закладі освіти; 

• розглядає заяви про випадки булінгу від  здобувачів освіти, їх батьків, 

законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення 

розслідування; 

• скликає комісію для прийняття рішення за результатами проведеного 

розслідування та вживає відповідних заходів реагування. 

6. Якими є обов’язки соціального педагога у закладі освіти? 

• сприяє профілактиці та попередженню булінгу. 

7. Якими є обов’язки здобувачів освіти , педагогічних, науково-

педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються 

до освітнього процесу? 

• повідомити керівництво закладу освіти про відомий їм факт булінгу по 

відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-

педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали 

достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб; 

• педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, інші особи, які 

залучаються до освітнього процесу, повинні вживати невідкладних 

заходів щодо припинення булінгу в межах своїх повноважень. 

 

 



8. Які права мають батьки здобувачів освіти? 

• подавати заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про 

випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого 

учасника освітнього процесу; 

• вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу; 

• брати участь у розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу в закладі освіти та отримувати інформацію про стан 

його реалізації. 

 

! Батьки зобов’язані сприяти керівництву закладу освіти у проведенні 

розслідування щодо виявлених фактів булінгу; виконувати рішення та 

рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу у закладі освіти. 

 

! Відтепер за булінг у закладі освіти  відповідатимуть усі учасники 

освітнього процесу: здобувачі освіти, батьки,  педагогічні працівники,   

працівники  та інші учасники освітнього процесу.  


