
  



Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування) 

Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 1734 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення такого змісту: 

"Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

Булінг (цькування), тобто діяння 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 або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, 

внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або 

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою 

накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або 

неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою 

накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 

двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або 

неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою 

накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока 

до шістдесяти годин. 

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів 

Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього 

процесу - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з 

відрахуванням до двадцяти процентів заробітку". 

  



 

 
Порушення Вік 

Хто несе 

відповідальність 
Розмір штрафу 

Громадські 

роботи 

Булінг дітьми До 14 Батьки 850-1700 або 20-40 годин 

 14-16 Батьки 850-1700 або 20-40 годин 

 Понад 16 Діти 850-1700 або 42 години 

Булінг дорослими Понад 16 особисто 850-1700 або 42 години 

Повторний або груповий 

булінг 
14-16 Батьки 1700-3400 або 40-60 годин 

 Понад 16 Особисто 1700-3400 або 40-60 годин 

Приховування  булінгу  
Керівництво 

закладу 
850-1700 або 

Виправні 

роботи до 1 

місяця з 

відрахуванням 

20% заробітку 


