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Ilopngon pearyBauHfl Ha AoBeAerrrlfinuuaAorc 6yni

qrrcynanun)

ra siAnoniAa.rrrnicrbrpuqerHrrx oci6
y 3uiincnKoMy "rriqeiNbf iel'3'K'CnrocapeuKa

qo HacI4JIbcTBo'
TIJIeHaM KoJIeKTkIBy AoTplIMyBaTucb e,{unoi uosuqii,
y
Ta HeIIpulycTlIMlIMI4
rIbKyBaHH-q, AplcKpllrvrinaqis e neupraftnrTHuMl{

1 . Vciu

l,rixoco6ucricnrax cninxynanni.

2.

qiran14l'rc;t XI'ITTSM CBO1X
KnaCHzvr repinnurcaM Ta BqI4TeIsM-IIpeAMeTHI{KaM

Ta
Br{xoBaHrlin, ni.4cliAronyrarra craryaqii, uloAo upoxnin xopctorocri
KSJIeKTIIBaX,KoHTponIoBurvl uone4iury Ta
rIbKyBaHHt B yryriacrrlx
rvrix AirrrrarlHaypoKaxra nepepBax'
B3aeMocrocyHKrl
6yninry 6es yBaI'I4.lloscHroearn
J . He saJluularl{ xoAeH BurraAoK3 o3HaKarrau
oceirr, lllo 6ylr sri naculruuqrri ,qii qr'r o6pa:lzni cnosa e
sgo6yeauaNa
aeaervro4ii. Pearqis ycix yracunrir
HerpruIycrIIMLIMII y uixrpynonifi
tuae6yrn
o."ir""oro rpoqecy-na 6yaimi npoxeu x{opcrorocri ra IIbKyBaHHfl
serafinoro.
3a
4 . floscHloearu s4o6ynauaru ocniru, tqo uaei6 IacIIBHe c[ocTepexeHHt
IIpoAoBxyBarlI csoi Aii' Cni4ru
i 6ifiroro gia;1vxaeKpIIBAHutKa
3rryulaHHsrra
uonii

nosuHHi

- KJIl,rKaTr Ha
3aXuIqaTII XepTBy HacLIJIbCTna i, f,KIIIo rpe6a

AOTIOMOryAOpOCJII4X.
5. y KoxrHoMy KnacHoMy KoJreKTuBi uapo6urv,

npaBr4na ronepaHTnoi noseAiur<v,

cni4rynaru ga ix AorPI{MaHH-flM.
<<crcpunrra4onipu>.
6. Crnopuru y saxla4i KoHcyJrbrarusnutrtlryHKr
7. Cucrevrarl,lllHo npoBoAkIrl4B oIIopHoMy saxrlaAi i Silirx upocnirru4llbKy
rpeniurin, yporin, [paBoBlIXirop,
po6ory y Brrp;rfAiu"*o""r{x roAI,tH-,6ecip,,
uintop"", Sleur-uo6in, KpynII4Xcrolin, plcnyrie, roAI4Hni4rpzrux AyMoK'
g
ycHl{x Nypua;rie, riuonerrgpii'B, Ans o3Hafioulenn-s s4o6ynauis ocsiru
crocynrie'
,rpo6oe*oto 6yrrirrty :? O* rporaraHAu 6esuerlHllx, 3AopoBI{x
ocri Ta ronepaHfirocri. 3anylaru
nosa3i 4o6posrEunns
vx Ha B3aeMHlr4
3acHoBaH
rpeAcraBHLIKiB
cnyx6y,
coqialsuo-rr.""onoriuny
Ao rliei po6oru
MSAI4TIH}IXycTaHoB Ta
IIpaBoOXopoHHI4X Opranin, c11yX6 COqianrsor6 3aXI{cTy,

inurux gaqixasreHrlxopraHigaqifi.
g. Ilpono ukrrvrupocnirulrrlbKypo6ory cepeA6atrxis r 4auoi reMarrKu.
g. 3a6esrte.{rrrrrrrcr,rxonori.{uuficynponia sao6ysaqis ocsirz, nti crarlrl cni4rauu
eiA Hbofo, a6o n.IzHIIn]IIIbKyBaHH-fl.
6yninry, [ocTpa]r(AanrE
rcix yra'ruriB ocBirHbororlpoqecyrpo siAuosiAan'ric*
10. [onecru ao
tII/IHHoro3aKoHoAaBcTBa
"foo*a
uprauetnnx go 6yninry oci6. A cavte,niAuoeiAHoAo
Inrpa0y sia 50 lo
yrpainn 6yriur iuuny"unur), rrrHe 3a co6oro HaKJIaAeHHt
100 HeoIIoAarKoByBaHI{xnriuiuyrrain AoxoAie lpoMaAtH a6o rponaa'qcrxi

роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Діяння, вчинене групою
осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного
стягнення, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на
строк від сорока до шістдесяти годин. Діяння, 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, 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» («Стаття 1734 ,Кодекс України про
адміністративні правопорушення). До осіб віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення,
застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24 1 цього Кодексу. У
разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років
адміністративних правопорушень, передбачених, зокрема, статтею 1734
КУАП, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних
підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи
правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили
правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані
заходи впливу, передбачені статтею 24 1 цього Кодексу. Відповідно до
статті 241 КУАП за вчинення адміністративних правопорушень до
неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути
застосовані такі заходи впливу:
- зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у
потерпілого;
- попередження;
- догана або сувора догана;
- передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх
замінюють, чи під нагляд педагогічному колективу за їх згодою, а
також окремим громадянам на їх прохання (стаття 13
«Відповідальність неповнолітніх» КУАП).

