
Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасникаосвітньогопроцесу 
(Кодекс України про адміністративніправопорушення) 

 
 

  Булінг (цькування), тобтодіянняучасниківосвітньогопроцесу, якіполягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, у тому числііззастосуваннямзасобівелектроннихкомунікацій, 

щовчиняютьсястосовномалолітньоїчинеповнолітньої особи або такою 

особоюстосовноіншихучасниківосвітньогопроцесу, внаслідокчого могла бути 

чибулазаподіяна шкода психічномуабофізичному здоров’ю потерпілого, тягне 

засобою накладення штрафу відп’ятдесяти до ста неоподатковуванихмінімумів 

доходівгромадянабогромадськіроботи на строк віддвадцяти до сорока годин.  

  Діяння, передбаченечастиноюпершоюцієїстатті, вчиненегрупоюосібабо 

повторно протягом року післянакладенняадміністративногостягнення, тягнеза 

собою накладення штрафу від ста до 

двохсотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадянабогромадськіроботи на 

строк від сорока до шістдесятигодин. 

  Діяння, передбаченечастиноюпершоюцієїстатті, вчиненемалолітнімиабо 

неповнолітніми особами вікомвідчотирнадцяти до шістнадцятироків, тягне 

засобою накладення штрафу на батьківабоосіб, якіїхзамінюють, відп’ятдесятидо 

ста неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадянабогромадськіроботина строк 

віддвадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбаченечастиною другою цієїстатті, вчиненемалолітньоюабо  

неповнолітньою особою вікомвідчотирнадцяти до шістнадцятироків, тягне засобою 

накладення штрафу на батьківабоосіб, якіїхзамінюють, від ста до  

двохсотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадянабогромадськіроботина строк 

від сорока до шістдесяти годин. 

Штрафи, якіпередбачено за знущання: 

- Моральнечифізичненасильство, агресія – 340-850 грн. 

- Дії з особливою жорстокістю, повторнепорушення – 850-1700 грн. 

 - Приховуваннявчителем факту цькування – 1700-3400 грн, абовиправніроботи 

строком до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.  

Якщоправопорушення вчинили неповнолітні до 16 років, штраф 

сплачуватимуть батьки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок реагування 

на доведенівипадкибулінгу (цькування) в закладіосвіти 
та відповідальністьосіб, причетних до булінгу (цькування) 

 
 

1. У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про 

проведеннярозслідуванняізвизначеннямуповноваженихосіб. 

2.    Створюєтьсякомісія з розглядувипадківбулінгу (цькування) (далі – Комісія) зі 

складу педагогічнихпрацівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), 

батьківпостраждалого та булера, керівника закладу освіти та 

скликаєтьсязасідання. 

3.  Комісіяпротягом 10 днів проводить розслідування та 

приймаєвідповіднерішення. 

4. ЯкщоКомісіявизнає, щоцебувбулінг (цькування), а не одноразовийконфліктчи 

сварка, тобтовідповіднідіїносятьсистемний характер, про 

цеповідомляютьсяуповноваженіпідрозділиорганівНаціональноїполіціїУкраїни 

(ювенальна превенція) та Служба у справах дітей; 

5. ЯкщоКомісія не кваліфікуєвипадок як булінг (цькування), а постраждалий не 

згоден з цим, то вінможеодразузвернутись до органівНаціональноїполіції 

 Україниіззаявою. 

6. РішенняКомісіїреєструються в окремомужурналі, зберігаються в 

паперовомувигляді з оригіналамипідписівусіхчленівКомісії. 

7. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — 

спостерігачізобов’язанівиконуватирішення та рекомендаціїкомісії з 

розглядувипадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти. 

 

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий 

не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції 

України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити 

постраждалого. 

Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна 

поліція) та Службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу 

(цькування). 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура поданняучасникамиосвітньогопроцесузаяв про 
випадкибулінгу (цькування) в закладіосвіти 

 

Усіучасникиосвітньогопроцесу у разівиявленнявипадківбулінгу 

(цькування), учасникамиабосвідкамиякого вони стали, абопідозрюють про 
йоговчинення по відношенню до іншихосіб за зовнішнімиознаками, або про 

якіотрималидостовірнуінформаціювідіншихосіб, в обов’язковому порядку 
протягом дня повідомляютькерівника закладу освіти у письмовійформі – заява. 
Оформленнязаяв 

Заявазаповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не 
допускаються. У заявінеобхідновказати: 

-       прізвище, ім’я, по батьковізаявника, адресу фактичного проживання, 
контактний телефон; 

-        навести розгорнутийвикладфактівщодовиявленихвипадківбулінгу 
(цькування); 

-        зазначити дату подання заяви та підписатиособисто. 
 

 
Зразок заяви 

 

 
 

Директору 

загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ст. №6 
м. Житомира 

                                                                                Житомирської міської ради 
Омелянчук Т.Ю. 

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові), 
                                                                               який (-а) проживає за  адресою 

 
______________________________________ 

(контактний телефон) 
 

 
 

ЗАЯВА 
 

Я,  _____________________________________________________, 
 повідомляю 

про випадокбулінгу (цькування), учасником (свідком) якого я є, щостався  
(потрібнепідкреслити)___________________ у (на) _________________________, 

  
а саме: (дата, час)    (місце)   _____________________________________________ 
(розгорнутий  виклад  фактів  щодо  виявлених  випадків  булінгу  (цькування)) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
    (дата)                                                  (ПІБ)                                                  (підпис) 



 
 

Телефонидовіри 
 

 

Дитячалінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00) 

Гарячателефонналініящодобулінгу 116 000 

Гарячалінія з питаньзапобіганнянасильству 116 123 або 0 800 500 335 

УповноваженийВерховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20 

Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75 

Центр наданнябезоплатноїправовоїдопомоги 0 800 213 103 

НаціональнаполіціяУкраїни 102 
 


