Хто і як
відповідатиме
за булінг

Витяг із Закону України «Про освіту»:

Відповідно статті 173⁴ Кодексу України про Адміністративні правопорушення

Учасники освітнього процесу
діти від 16 років

Батьки або особи, які їх замінюють
у випадку, якщо діяння вчинене малолітніми або
неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років

від 850 до
3 400 грн.

Громадські роботи

від 20 до
60 годин

від 50 до 200 мінімумів
доходів громадян

Керівник закладу освіти
у разі неповідомлення уповноваженим
підрозділам органів Національної поліції
України про випадки булінгу (цькування)
учасника освітнього процесу

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу
Учасниками освітнього процесу є:
— здобувачі освіти;
— педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;
— батьки здобувачів освіти;
— фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
— інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у
порядку, що встановлюється закладом освіти.
Норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятий від 18.12.2018

Штраф або виправні роботи

Youtube

тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або виправні роботи на строк до одного місяця з
відрахуванням до двадцяти процентів заробітку

Вносяться зміни до таких законодавчих актів України:
Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 173 4, 184, 221, 255
Закону України «Про освіту» статті 1 п. 31, 25, 26, 30, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 71, 73, 76
Закону України «Про дошкільну освіту» статті 11, 15, 19, 20, 211, 28, 36
Закону України «Про загальну середню освіту» статті 231 , 29, 37, 39
Закону України «Про позашкільну освіту» статті 10, 11, 111, 12, 14, 201
Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» статті 10 1, 20, 221, 24, 34, 40 1
Закону України «Про вищу освіту» статті 13 п. 242, 15 п. 5 1, 32, 34 п. 181 , 57 п. 14 , 58 п.6, 62 п.23, 63 п.4

З будь-якими питаннями про булінг і не тільки, ти можеш
звернутися на Національну дитячу «гарячу» лінію:

0 800 500 225
безкоштовно зі стаціонарного

116 111

безкоштовно з мобільного

Facebook

Штраф

Стаття 1 п. 31:
Булінг (цькування) — діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які
полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому
числі із застосуванням засобів 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.
Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
— систематичність (повторюваність) діяння;
— наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за
наявності);
— 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.

stopbullying.com.ua

Суб’єкти ————

Обов’язки ————

Права ————

Засновник закладу освіти

Керівникiв закладу освіти

Батькiв здобувачів освіти

Керівник закладу освіти

—

Батьки здобувачів освіти

—

Здобувачі освіти

—

Державні органи

забезпечує створення у закладі освіти безпечного
освітнього середовища, вільного від насильства та
булінгу (цькування);
розглядає заяви про випадки булінгу (цькування)
учасників освітнього процесу та видає рішення про
проведення розслідування;
забезпечує виконання заходів для надання соціальних
та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти,
які вчинили булінг, стали його свідками або
постраждали від булінгу (цькування);
повідомляє уповноваженим підрозділам органів
Національної поліції України та службі у справах дітей
про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

—
—

Органи місцевого
самоврядування,
Верховної ради Автономної
Республіки Крим

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні
розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду
випадків булінгу (цькування)в закладі освіти

Педагогічні,
науково-педагогічні
і наукові працівники

—

—

повідомляти керівництво закладу освіти про факти
булінгу (цькування) стосовно учасників освітнього
процесу, свідком яких вони були особисто або про які
отримали достовірну інформацію від інших осіб;

захист під час освітнього процесу від приниження честі
та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації,
булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди
здоров’ю здобувача освіти;
отримання соціальних та психолого-педагогічних
послуг як особа, яка постраждала від булінгу
(цькування), стала його свідком або вчинила булінг
(цькування)

Педагогічних, науково-педагогічних
і наукових працівникiв

Педагогічних, науково-педагогічних
і наукових працівникiв

Центральний орган
виконавчої влади у сфері
освіти і науки

—

—

Здобувачів освіти

—

—

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти. У
тому числі щодо надання соціальних та
психолого-педагогічних послуг особам, які
постраждали від булінгу (цькування), стали його
свідками або вчинили булінг (цькування);
подавати заяву керівництву або засновнику закладу
освіти та загальної середньої освіти про випадки
булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого
іншого учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування
випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або
будь-якого іншого учасник освітнього процесу;

Здобувачів освіти

Батькiв здобувачів освіти

Громадське
самоврядування

—

—

повідомляти керівництво закладу освіти про факти
булінгу (цькування) стосовно учасників освітнього
процесу, свідком яких вони були особисто або про які
отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів
для припинення булінгу (цькування)

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм
насильства та експлуатації, у тому числі булінгу
(цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від
пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю

З будь-якими питаннями про булінг і не тільки, ти можеш
звернутися на Національну дитячу «гарячу» лінію:

0 800 500 225
безкоштовно зі стаціонарного

116 111

безкоштовно з мобільного

Facebook

—

Youtube

Публікація підготовлена за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Думки, висловлені в публікації, не обов’язково відображають політики та погляди ЮНІСЕФ.

Протидія булінгу

stopbullying.com.ua

