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Новий  Закон, направлений на протидію  булінгу, що був прийнятий 

ВРУ 17 грудня 2018 року, передбачає чіткі алгоритми дій у випадку 

цькувань. 

Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона 

може розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо 

директору. 

 

Окрім цього, дитина може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда - 

Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної 

служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру 

надання безоплатної правової допомоги. 

 

Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком 

булінгу, то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи 

поскаржилась йому жертва булінгу чи ні. 

 

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган 

інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. 

 

Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставини 

булінгу. Надалі він скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та 

окреслює подальші дії. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не 

одноразовий конфлікт, то очільник закладу зобов’язаний повідомити 

уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у 

справах дітей. 

 

До складу такої комісії можуть входити  педагоги, психолог, 

соціальний  педагог, батьки  постраждалого та «булера»,  керівник  закладу 

та іншізаінтересовані особи. 

 

У разі, якщокомісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий  

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

поліції України. 

 

Але за будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує 

психологічну підтримку усім учасникам випадку. 
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Новоприйнятий Закон також передбачає низку штрафів за 

цькування. 

 

Штрафи за булінг становитимуть від 50 до 100 неоподатковуваних 

мінімумів, тобт оід 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських 

робіт. 

 

Якщо булінг вчинено группою осіб або повторно протягом року після 

накладення адміністративного стягнення, штраф буде більшим — від 100 до 

200 мінімумів (1700 - 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 

60 годин. 

 

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим 

підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу 

учасника освітнього процессу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на 

строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 відсотків заробітку. 
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України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://glavcom.ua/specprojects/stopbullying.html 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-kerivniki-upravlin-osviti-

povinni-privernuti-uvagu-direktoriv-shkil-ta-batkiv-do-novih-mehanizmiv-z-

protidiyi-ckuvannyu 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-

bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-

bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-

bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-v-ukrayini 

 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0%BD%D0%B8/2018/09/11/novost1/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB

%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B3.pdf 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 
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