
Зміни  до деяких законодавчих актів  

України щодо  протидії  булінгу (цькуванню) 

 
Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні право-

порушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-

1 цього Кодексу. 

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних 

правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами першою, другою і тре-

тьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 173-

4, 174, 183-

1, 185, 190-195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загаль-

них підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопоруш-

ника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені стат-

тею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-

1 цього Кодексу. 

{Стаття 13 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 316-11 від 29.05.85, № 7542-

11 від 19.05.89, № 1369-12 від 29.07.91; Законами № 244/94-ВР від 15.11.94, № 64/95-ВР від 

15.02.95, № 2899-IV від 22.09.2005, № 586-VI від 24.09.2008, № 2234-VIII від 07.12.2017, № 

2657-VIII від 18.12.2018} 

Стаття 24-

1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 

2) попередження; 

3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під на-

гляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх 

прохання. 

Стаття 173-

4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психоло-

гічному, 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 про-

тягом року після накладення адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповноліт-

німи особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n245
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n245
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n301
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n958
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1083
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1085
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1087
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1087
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1182
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1319
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1859
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4217
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4217
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1873
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1967
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2292
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1967
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1967
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7542-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7542-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n7


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 два-

дцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповноліт-

ньою 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 Націона-

льної 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. 

{Кодекс доповнено статтею 173-

4 згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018} 

 

 

 

ЗАКОН  ПРО  ОСВІТУ 

 

Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти 

1. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються цим За-

коном та іншими законами України, установчими документами закладу освіти. 

2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа: 

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них; 

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами за-

кладу освіти; 

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та 

у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти; 

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, 

визначених законодавством; 

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти; 

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти; 

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсаль-

ного дизайну та розумного пристосування; 

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, ет-

нічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мов-

ними або іншими ознаками; 

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки 
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булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, ін-

ших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпе-

чного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його 

свідками або постраждали від булінгу; 

{Частину другу статті 25 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу 

освіти. 

Стаття 26. Керівник закладу освіти 

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповіда-

льність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визнача-

ються законом та установчими документами закладу освіти. 

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах 

повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти. 

2. Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами 

та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і 

мають вищу освіту. 

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) ви-

значаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти. 

3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень: 

організовує діяльність закладу освіти; 

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні 

обов’язки; 

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освіт-

ніх програм; 

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяль-

ністю закладу освіти; 

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти; 

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від на-

сильства та булінгу (цькування), у тому числі: 

{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції Ук-

раїни, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконав-

чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах 
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дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлю-

днює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти; 

{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, закон-

них представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засі-

дання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами 

проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування; 

{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цьку-

вання); 

{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у 

справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; 

{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу 

освіти. 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 

діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням 

зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти. 

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані 

забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) від-

критий доступ до такої інформації та документів: 

статут закладу освіти; 

ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію 

закладу вищої освіти; 

структура та органи управління закладу освіти; 

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що 

передбачені відповідною освітньою програмою; 

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти); 

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; 

мова (мови) освітнього процесу; 

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі 

його проведення); 
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матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); 

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти); 

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання; 

результати моніторингу якості освіти; 

річний звіт про діяльність закладу освіти; 

правила прийому до закладу освіти; 

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів 

освіти; 

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; 

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти; 

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти; 

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відпові-

дальність осіб, причетних до булінгу (цькування); 

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законо-

давства. 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюд-

нювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх 

отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна 

допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборо-

нених законодавством. 

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо 

вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкри-

того доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін 

до них, якщо інше не визначено законом. 

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може 

визначатися спеціальними законами. 

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти 

1. Здобувачі освіти мають право на: 

навчання впродовж життя та академічну мобільність; 
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індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, 

форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навча-

льних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-

технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм наси-

льства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди 

та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

{Абзац десятий частини першої статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2657-VIII від 18.12.2018} 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від 

булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування); 

{Частину першу статті 53 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортив-

ною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому про-

цесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або 

під час мобілізації, на особливий період; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні 

та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми 

потребами та із соціально незахищених верств населення. 

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі мі-

сця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами 

освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження ви-

робничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забо-

роняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою 

програмою. 

3. Здобувачі освіти зобов’язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наяв-

ності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 

передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 
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поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, 

дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, 

а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобу-

вачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залу-

чаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали досто-

вірну інформацію від інших осіб. 

{Частину третю статті 53 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2657-VIII 

від 18.12.2018} 

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та 

установчими документами закладу освіти. 

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі 

у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, пе-

редбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 

Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівни-

ків, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу 

1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогі-

чну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів нав-

чання, що відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик 

і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортив-

ною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, ін-

ших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому про-

цесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу 

освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуван-

ням до стажу роботи; 

забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і 

кооперативного будівництва; 
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забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передба-

ченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

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. 

{Частину першу статті 54 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 2657-VIII 

від 18.12.2018} 

2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані: 

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майс-

терність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею ре-

зультатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу 

життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами 

освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та су-

спільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 

працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-

культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та 

психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню 

ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засо-

бів, іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу 

освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобу-

вачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залу-

чаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які 

отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 
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{Частину другу статті 54 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 2657-

VIII від 18.12.2018} 

3. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та 

обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються 

законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти. 

5. Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання 

професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом. 

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти 

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні 

права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. 

2. Батьки здобувачів освіти мають право: 

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути об-

раними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові пе-

дагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні 

експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуаль-

ного навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціа-

льних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), 

стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (ді-

тей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі 

освіти та його освітньої діяльності; 

{Абзац восьмий частини другої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2657-VIII від 18.12.2018} 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цьку-

вання) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

{Частину другу статті 55 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосо-

вно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

{Частину другу статті 55 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані: 

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів 

та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і до-

вкілля; 
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сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених 

нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього 

процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати 

навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних 

політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, 

сімейного та майнового стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та су-

спільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 

працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів Ук-

раїни, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, націона-

льних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культур-

ного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, 

а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності); 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу 

(цькування); 

{Частину другу статті 55 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 2657-

VIII від 18.12.2018} 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в за-

кладі освіти. 

{Частину другу статті 55 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 2657-

VIII від 18.12.2018} 

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, 

захищає права сім’ї. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право ба-

тьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а 

суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та 

реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси 

інших учасників освітнього процесу. 

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодав-

ством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки 

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки: 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки; 

розробляє стратегію розвитку освіти України, інші стратегічні документи, державні ці-

льові програми у сфері освіти і науки та бере участь у їх реалізації; 
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здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти в межах пов-

новажень, визначених законом; 

організовує збір та обробку освітньої статистики, здійснює її аналіз та прогнозує розвиток 

системи освіти; 

затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти; 

забезпечує функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти та інших 

державних інформаційних систем освіти; 

затверджує стандарти освіти та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті; 

з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і 

реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центра-

льного органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу ви-

конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та 

дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок 

застосування заходів виховного впливу; 

{Частину першу статті 64 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах 

освіти; 

{Частину першу статті 64 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

здійснює міжнародне співробітництво у сфері освіти і науки; 

затверджує порядок визнання здобутих в іноземних закладах освіти документів про 

освіту; 

затверджує форму і зміст документів про освіту державного зразка; 

формує пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, державного фінансування середньої, 

професійної, вищої освіти та стипендійного фонду; 

розподіляє освітні субвенції та державне фінансування середньої, професійної (профе-

сійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та стипендійний фонд закладів освіти, що 

перебувають у сфері його управління; 

надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти; 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, подає на розгляд Кабінету Мініс-

трів України пропозиції про державні пріоритети з підготовки фахівців, педагогічних, науко-

вих, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів у розрізі галузей знань; 

розробляє та затверджує умови прийому до закладів освіти; 

розробляє ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та подає їх на затвердження 

Кабінету Міністрів України; 

здійснює ліцензування освітньої діяльності закладів вищої, післядипломної, фахової пе-

редвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також перевірку дотримання ними лі-

цензійних умов; 
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формує та забезпечує функціонування системи сертифікації педагогічних працівників, за-

безпечує умови для підвищення їх кваліфікації, затверджує положення про акредитацію цент-

рів сертифікації педагогічних працівників; 

забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах освіти; 

затверджує порядок проведення інституційного аудиту закладу освіти; 

затверджує типові освітні програми; 

затверджує порядок проведення акредитації освітніх програм, інших заходів щодо здійс-

нення контролю якості освіти, визначених законами України; 

за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснює повнова-

ження засновника щодо державних закладів освіти; 

затверджує положення про власні постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші 

допоміжні органи; 

здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією, цим Законом та іншими зако-

нами України. 

2. Акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, прийняті в межах 

його повноважень, є обов’язковими до виконання державними органами, органами влади Ав-

тономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належать заклади освіти, а також закладами освіти незалежно від форми власності. 

Стаття 65. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать за-

клади освіти 

1. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти: 

беруть участь у реалізації освітньої політики; 

беруть участь у розробленні умов прийому до закладів професійної (професійно-техніч-

ної), фахової передвищої та вищої освіти; 

розподіляють державне фінансування та стипендійний фонд закладів освіти, що перебу-

вають у сфері їх управління; 

здійснюють аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебува-

ють у сфері їх управління; 

беруть участь у формуванні стандартів освіти; 

сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти; 

{Частину першу статті 65 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснюють повно-

важення засновника щодо державних закладів освіти, що перебувають у їхньому підпорядку-

ванні; 

здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України. 

Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастополь-

ська міські ради: 
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відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості 

освіти на відповідній території, забезпечення доступності повної загальної середньої освіти та 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти, закладів піс-

лядипломної освіти, спеціальних закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, 

науково-методичних та навчально-методичних установ; 

мають право засновувати заклади освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми 

потребами, а також реорганізовувати та ліквідовувати їх; 

забезпечують гуртожитками та/або перевезенням здобувачів профільної середньої та про-

фесійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються не за місцем проживання (у разі пот-

реби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на 

кріслах колісних); 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік 

і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів 

освіти, та інші видатки у сфері освіти; 

забезпечують рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм власності; 

сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти; 

{Частину першу статті 66 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

2. Районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад: 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості 

освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової 

середньої освіти, позашкільної освіти; 

планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової се-

редньої освіти, позашкільної освіти; 

планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої освіти академі-

чного спрямування (міські ради міст з населенням більше 50 тисяч - самостійно; міські ради 

міст з населенням менше 50 тисяч - за погодженням з обласною радою); 

мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх; 

закріплюють за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслугову-

вання (крім випадків, встановлених спеціальними законами); 

забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які прожива-

ють на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення потреби у дошкільній та 

позашкільній освіті; 

забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів по-

чаткової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними 

засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); 

ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом 

Міністрів України; 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік 

і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів 

освіти, та інші видатки у сфері освіти; 
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забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності; 

сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цьку-

ванню) в закладах освіти; 

{Частину другу статті 66 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

3. Сільські, селищні ради: 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості 

освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної та початкової освіти; 

мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх, забезпечу-

ють їх діяльність та розвиток; 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік 

і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів 

освіти, та інші видатки у сфері освіти; 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти 

1. Громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється суб’єктами громадського 

нагляду (контролю) - громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського су-

спільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціа-

льного захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педа-

гогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів 

та органами, до яких вони делегують своїх представників. 

2. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право: 

1) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати 

таких досліджень; 

2) проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо: 

якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації, ек-

заменів та інших форм оцінки результатів навчання; 

якості підручників та інших навчальних матеріалів; 

розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих 

бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством; 

випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, 

вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником; 

{Пункт 2 частини п'ятої статті 71 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 2657-

VIII від 18.12.2018} 

3) брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити 

громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проектів), відповідно до законодавства; 

4) здійснювати інші заходи у сфері освіти відповідно до законодавства та реалізовувати 

інші права, не заборонені законом. 

3. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися ви-

ключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством. 

Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена 
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1. З метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі 

освіти діє освітній омбудсмен. Освітній омбудсмен у своїй діяльності керується Конститу-

цієюта законами України, а також положенням про освітнього омбудсмена, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

2. Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покла-

дається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти. 

3. Освітній омбудсмен призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на 

п’ять років без права повторного призначення. 

4. Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право: 

розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих здобувачами освіти, 

їхніми батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними 

і науковими працівниками; 

отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для 

виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; 

здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та 

своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти; 

{Частину четверту статті 73 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII 

від 18.12.2018} 

аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам 

освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг 

(цькування); 

{Частину четверту статті 73 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII 

від 18.12.2018} 

за результатами проведених перевірок приймати рішення щодо обґрунтованості чи необ-

ґрунтованості скарги і на його основі надавати рекомендації закладам освіти та органам уп-

равління освітою, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення за-

конодавства; 

безперешкодно у встановленому законом порядку відвідувати органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності, 

а також брати участь в установленому порядку у засіданнях державних органів з питань, що 

належать до його компетенції; 

звертатися до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів 

порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти; 

надавати консультації здобувачам освіти, їхнім батькам, законним представникам, а та-

кож особам, які навчають; 

представляти інтереси особи у суді. 

5. Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена здійснює служба освітнього омбудс-

мена, порядок діяльності якої визначається положенням про освітнього омбудсмена. 

6. Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена затверджуються Кабінетом Мі-

ністрів України. 

Стаття 76. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти 

1. У системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний 

орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу 

в закладах освіти здійснюють практичні психологи. 
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2. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, 

сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, 

забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допо-

моги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цьку-

вання), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патро-

наж здійснюється соціальними педагогами. 

{Частина друга статті 76 в редакції Закону № 2657-VIII від 18.12.2018} 

3. За своїм статусом практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти належать 

до педагогічних працівників. 
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