
В Україні запроваджено відповідальність  

за цькування підлітків 
 

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила ініційований Міністерством юстиції законопроект, 

який передбачає введення комплексу заходів для протидії булінгу – агресивного ставлення до 

інших, передусім підлітків шкільного віку. Головне територіальне управління юстиції у Київській 

області підготувало тези, в яких подано короткий виклад найголовніших положень нового 

законодавства.  

Що таке булінг? 
Булінг – це моральне, або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі, або 

будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу 

своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення. 

Яка відповідальність передбачена за булінг? 
В залежності від частоти/складу/cпособу вчинення правопорушення: 

 за вчинення булінгу вперше – штраф від 340 до 850 гривень; 

 за повторне вчинення протягом року після накладення адміністративного 
стягнення, вчиненння відносно неповнолітнього, вчинення з особливою 
жорстокістю – штраф від 1700 до 3400 гривень. 
 

В залежності від суб’єкта: 

 за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами віком від 
чотирнадцяти до шістнадцяти років – штраф від 340 до 850 гривень 
накладається на їхніх батьків або осіб, які їх замінюють; 

 за приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, 
науковим працівником, керівником/засновником закладу освіти – штраф від 
850 до 1700 гривень. 

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 у закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу. 

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; 

 сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти. 

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. 

Якими є обов’язки соціального педагога у закладі освіти? 
 сприяє профілактиці та попередженню булінгу. 

Якими є обов’язки здобувачів, 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. 

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. 
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