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БУЛІНГ 

(цькування)

діяння учасників освітнього    
процесу, які полягають у          

психологічному, фізичному,     
економічному, сексуальному   
насильстві, у тому числі із       

застосуванням засобів              
електронних комунікацій, що 

вчиняються стосовно            
малолітньої (неповнолітньої) 

особи або такою особою         
стосовно інших учасників     

освітнього процесу, внаслідок 
чого могла бути чи була            

заподіяна шкода психічному    
або фізичному здоров’ю                        

потерпілого



ОЗНАКИ
БУЛІНГУ

• систематичність

• наявність сторін: кривдник (булер), потерпілий
(жертва булінгу), спостерігачі

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є 
заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, 
приниження, страх, тривога, підпорядкування
потерпілого інтересам кривдника, та/або
спричинення соціальної ізоляції потерпілого



Нормативно-правова база

1
Кодекс України про адміністративні

правопорушення

2

3
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Закон України «Про освіту» 

від 05.09.2017

Закон України «Про внесення змін до деяки

х законодавчих актів щодо протидії булінгу» 

від 18.12.2018 

Порядок реагування на випадки булінгу

(цькування) , затверджений Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 28.12.2019 №1646

Порядок застосування заходів виховного 

впливу, затверджений Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 28.12.2019 №1646

Цей перелік не є вичерпним!

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 № 1

/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань 

норм Закону України «Про внесення змін до деяких законода

вчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

• Булінг – штраф 850-3400 грн., громадські роботи 
від 40 до 100 год. (ст.173-4 КУпАП).

• Викрадення чужого майна (крадіжки, 
шахрайство)— штраф, виправні роботи до 1 міс., 
адмінарешт — 5-10 діб, повторно — збільшений 
штраф, виправні роботи — 1-2 міс., адмін. арешт — 10-
15 діб (ст. 51 КУпАП).

• Дрібне хуліганство (нецензурна лайка в 
громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та 
інші подібні дії) - штраф, громадські роботи, виправні 
роботи, адміністративний арешт до 15 діб (ст. 173 
КУпАП).

• Ухиляння батьків від виконання обов'язків 
стосовно виховання дітей теж тягне за собою 
адміністративну відповідальність, адже відповідно до 
ст. 50 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані 
виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод 
інших людей.



Кримінальна
відповідальність

• Побої і мордування - умисне завдання удару, побоїв або 

вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного 

болю і не спричинили тілесних ушкоджень, - штраф, 

громадські роботи на строк до 200 годин, виправні роботи - до 

1 року, групове — обмеження/позбавлення волі до 5 років (ст. 

126 КК України).

• Погроза вбивством, якщо були реальні підстави 

побоюватися здійснення цієї погрози - арешт на строк до 6 

місяців або обмеженням волі на строк до 2 років (ст. 129 

ККУ).

• Хуліганство, тобто грубе порушення громадського 

порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що 

супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим 

цинізмом, - штраф, арешт на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до 5 років.

• Групове хуліганство - обмеження волі на строк до 5 років 

або позбавленням волі на строк до 4 років (стаття 296 ККУ).

• Умисне тяжке тілесне ушкодження — позбавлення волі 

на строк від 5 до 8 років (ст.121 ККУ).

• Умисне легке тілесне ушкодження - штраф, громадські 

роботи на строк до 200 годин, виправні роботами на строк до 

одного року (ст. 125 ККУ).



Адміністративна відповідальність

Штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміні

стративного стягнення – від 1700 до 3400 грн або громадські роботи від 40 

до 60 годин.

Якщо дитина молодша 16 років – відповідатимуть її батьки або особи, що ї

х заміняють. Особиста відповідальність дитини наступає з 16 років.

За неповідомлення поліції про відомі випадки цькування серед учнів, до ди

ректора буде застосоване покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн а

бо виправних робіт до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.



Прийняття заяви або 

повідомлення про булі

нг або підозру у вчине

нні булінгу

(усно або письмово, н

а е-mail)

Невідкладно (1 доба) ди

ректор повідомляє Полі

цію, ССД, ЦСССДМ, од

ного з батьків, викликає 

швидку (за потребою)

Впродовж 3-х р.д. з дн

я отримання заяви (по

відомлення) скликає з

асідання комісії з розг

ляду випадків булінгу

Не пізніше 10 р.д. з дня отриманн

я заяви, голова комісії (директор) 

доводить до учасників освітнього 

процесу рішення комісії згідно з 

протоколом та здійснює контроль 

за його виконанням

Порядок реагування 

на випадки булінгу (цькування)

директором закладу освіти



Комісія з розгляду 

випадків булінгу (цькування)

Директор закладу освіти затверджує наказо

м склад комісії та є головою цієї комісії 

1Комісія складається з: голови, заступника голови, 

секретаря, членів комісії (не менше 5 осіб)

Комісія скликається за потреби. Засідання є 

правомочним, якщо в ньому беруть участь 

не менше як 2/3 її складу

Рішення приймаються  відкритим голосуванням більшістю

голосів не пізніше 10 р.д. з дня заяви

(протокол та наказ). Голос голови є вирішальним.

Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу

реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) 

з оригіналами підписів усіх її членів.

1Керівник закладу освіти забезпечує психологічну

підтримку усіх учасників відповідного процесу



Публічна інформація, 
що підлягає оприлюдненню у формі

відкритих даних відповідно
до ст.30 Закону України

«Про освіту»




