
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХАКТІВ, ЩО 

РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 

1. Конституція України 

2. Закон України «Про освіту» 

3. Закон «Про вищу освіту» 

4. Закон України від 18.12.2018 р № 2657-VIII«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

5. Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 

року). 

6. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших 

форм дитячої праці № 182 Міжнародної організації праці (ратифіковано 5 

жовтня 2000 року). 

7. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 

та сексуального насильства (ратифіковано 20 червня 2012 року). 

8. Рекомендація СМ/Rес (2009) 10 Комітету міністрів Ради Європи про 

викоренення всіх форм насильства щодо дітей. 

9. Сімейний Кодекс України. 

10. Кримінальний процесуальний Кодекс України. 

11. Кримінально-виконавчий Кодекс України. 

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

13. Закон України від 24 січня 1995 року №20/95 — ВР «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (зі змінами) 

14. Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про охорону 

дитинства» (зі змінами). 

15. Закон України від 7 грудня 2017 року №2229-VIII «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству. 

16. Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2014 року 

№564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та 

повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його 

вчинення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 

року за № 1105/25882. 

17. Спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 року 

№3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії 

структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики 

щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді та відповідних підрозділів 



органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження 

насильства в сім’ї». 

18. Лист Міністерства освіти і науки України 18.05.2018 № 1/11-5480 

«Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству». 
 


