ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

зі змінами до деяких законодавчих актів Україні
щодо протидії
булінгу (цькуванню)

Управління ювенальної превенції
Національної поліції України

Київ - 2019

Учасники освітнього процесу:
•

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.

ЗУ «Про освіту»

«ДИТИНА»
1. Особа віком до 18 років.
Закон України «Про громадянство»
2. Будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років.
Закон України «Про протидію торгівлі людьми»
3. Особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом,
застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Закон України «Про охорону дитинства»
4. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Сімейний кодекс України
«МАЛОЛІТНЬОЮ»
•

•

вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років.
Сімейний кодекс України
«НЕПОВНОЛІТНЬОЮ»
вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Сімейний кодекс України

Булінг (цькування)
учасника освітнього процесу
Булінг (цькування), 1) тобто діяння учасників
освітнього
процесу,
2)
які
полягають
у
психологічному, фізичному, економічному,
сексуальному насильстві, 3) у тому числі із
застосуванням засобів електронних комунікацій
(кібербулінг), 4) що вчиняються 4а) стосовно
малолітньої чи неповнолітньої особи або 4б) такою
особою стосовно інших учасників освітнього
процесу, 5) внаслідок чого могла бути чи була
заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’
ю потерпілого
ст. 173-4 КУпАП, ЗУ «Про освіту»

Сторонами булінгу (цькування)
учасника освітнього процесу можуть
бути:

1) постраждала особа – дитина
vs
правопорушник – дорослий
2) постраждала особа – дитина
vs
правопорушник – дитина
3) постраждала особа – дорослий
vs
правопорушник – дитина

ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу»
Частина 1. Булінг (цькування), тобто діяння учасників Санкція 1. тягне за собою накладення штрафу від п’
освітнього процесу, які полягають у психологічному, ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у
громадян (850-1700) або громадські роботи на строк
тому числі із застосуванням засобів електронних
від двадцяти до сорока годин.
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.

Частина 2. Діяння, передбачене частиною
першою цієї статті, вчинене групою осіб або
повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення.
Частина 3. Діяння, передбачене частиною
першою цієї статті, вчинене малолітніми або
неповнолітніми особами віком від
чотирнадцяти до шістнадцяти років.
Частина 4. Діяння, передбачене частиною
другою цієї статті, вчинене малолітньою або
неповнолітньою особою віком від
чотирнадцяти до шістнадцяти років.
Частина 5. Неповідомлення керівником
закладу освіти уповноваженим підрозділам
органів Національної поліції України про
випадки булінгу (цькування) учасника
освітнього процесу.

Санкція 2. тягне за собою накладення штрафу від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (1700-3400) або громадські роботи на строк
від сорока до шістдесяти годин.
Санкція 3. тягне за собою накладення штрафу на
батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(850-1700) або громадські роботи на строк від
двадцяти до сорока годин.
Санкція 4. тягне за собою накладення штрафу на
батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(1700-3400) або громадські роботи на строк від
сорока до шістдесяти годин.
Санкція 5. тягне за собою накладення штрафу від п’
ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (850-1700) або виправні роботи на строк до
одного місяця з відрахуванням до двадцяти
процентів заробітку.

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.
ЗУ «Про освіту»

