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Мiнiстеpствo oсвiти i нayки Укpaiни

кPЕMЕнчУLъкLй НAщot{AЛЬ Ш,r7 УI{IBЕРс ИTЕT
IMЕнI МIДиЙЛA oсТPoГPAДСЬкОГo

IIAкAЗ

Кpеменнyк Jч9 J"3f -y'

Пpo зaтвrpлкення Положення
пpo зaпобiпanНЯ. ПoпеpеД}кення .

Тa BpегyЛ}oBaння випaДкiв.
пoв' язaних iз сексyaльниI\{и дoмaГallнями i дискpимi*aцiсro

Iз }IeToIo ЗaПoбiгaння, ПoПеpе.ц)кеtltlЯ Ta BpеryЛ}oBa}Iня випaдкiв'
пoв' язaниx iз с eксy€lJlьt{ иNIи ДoМaгaнн ями i дискpимiнaцiеЮ'

HAКAЗУIO:

1. ЗАTBEP\I{TII <<Полoxtення Пpo зaпoбiгaння, пoПеpед)кення Ta
BpеryлIoBaI{ня випaдкiв, гIоB'язaниx iз сексyЕtлЬниI\dи .цoIиaгaн}UIMи i
.цискpиМiнaцiеlо>> (лoлaеться).

2. ДOBEСTII BищезЕвнaчrне пoлo)кеE{ня Дo вiдoмa всiх стpyкТypних
пiдрoздiдiв.

з. ПOIСJIАСTII кoнTpoлЬ Зa BикoнaннЯМ цЬoгo нaк€rзy нa Пеpшoгo
ПpopекTоpa пpoфесoрa Никифopoвa B. B.

B. o. peкТОpa Biктop кОСTIFi



CХBAЛЕHo ЗATBЕPДxtЕHo
Bченoтo paДoю КpF{У
вiд 2021 p.

нaкaзoМ pекTCIpa КpЕIУ
;ъ;Y;.Ъ JLf -/

ПoЛoж(Ення

Пpo Зaпoбiгaння, ПoПеpе.Щкrння Тa BрrryлюBaння випaдкiв,
пoв'яЗaних iз сексyaЛьниlvlи ДoМaгaнHяll{и i дискрипriнaцiсlo

1. Зaгaльнi пoЛoпteння

1.1.ПопоlкеI{I{я пpo зaшoбiгaння, ПoпеpеД}кенI{я тa вpеryлtoBaIIIUl випaдкiв,
пoв,яЗaниx iз сeксyaлЬниМи .цoМaгal{Irями i дискpимiнaцiсrо y КpеменчyцЬкoМy
нaцioнaльЕoМyyнiвеpситетi iменi Миxaйлa oстpoгрaдськoГo (дaлi_Пoлохсення)
poзpoбленo З МrTolo BиЗнaЧrнЕЯ 'цiсвoгo мехaнiзtшy BprryЛIoBa[Iня кoнфлiктних
ситyaцiй, ПoB'яЗaниx iз дискpимiнaцiсro тa сrксyaJIЬI{иМи .цoМaгaннЯI\dи.

1.2.Полоlкення poзpобленo вiдпoвiднo дo КонотитyrцiТ УкpaТни, зaкoнiв
УкpaiЪи кПpо oсвiry>, кПpо BиII{y oсвiry>>, кПpo ЗacaДlrт зaпобiгaнНЯTa пpотидiТ

дискpимiнaцiТ в УкpaiЪЬ' <<Пpo зaбезпечення piвниx пpaB тa Moxglивoстей жiнoк
i чoлoвiкiв>>, Кoнвенцii Пpo зtlxисT пpaB ЛIo.цини i oснoвoпoлoяtних свoбoд,
КoнвeнцiТ пpo бopoтьбy з ,щ{скpиMiнaцiеro в гaлyзi освiти, КoнвенцiТ opгaнiзaщir
oб'еднaнюс Нaцiй пpo лiквiДaцirо всix фоp* дискpимiнaцiТ щoДo rкiнок,
PекoменДaцiй Пpo BихoBaнI{lI B Дyci мiжнapoдIoгo BзaсМopoзyмiння,
спiвpобiтницTBa i миpy Ta BI.txoBaIIня в дyсi пoBaги .цo ПpaB ЛIoдин}t i oснoвних
свoбo,ц (IoнЕCкo), КонцепцiТ,{еprкaвнoТ соцiaльнoТ пpоГpaМи зaбезпечення
piвних прaB Ta IuontJIивостей жiнoк i чoлoвiкiв.

1.3.Кpеменчyцький нaцioнaльний унiверситет iменi Миxaйпa
oстpoгpaдсЬкoгo (дar'i _ Унiвеpситет) зaбезпеuyr IIaBчaнъIЯ Ta poбoтy' Iцo с
вiльниtши вiд дискpимiнaцir, сексy€tJIьI{иx ДоМaгal{ь' ЗitJIякyBaIIЬ Чи rкспJгyaтaцiТ.

ПoвiДомлеЕня Пpo .цискpимiнaцi}o' сексyальнi .цoМaгal{нЯ poзгЛЯ.цaloTЬся
oПepaтиBнo. Кoнкpетнi дiТ ЗiLJIе}кaтЬ вiд xapaкTrpy Ta TDI(кoсTi пoвiДомлених дiй
Ta BкJIIочaIoть:

l) BTp}rчaння;
2) Пoсеpе.цницTBo;
3) внyщiIпне рoзслiдyвaшНЯ;
4) iнiцiroвaнн,l скapг Ta wIcЩИПЛiнapних пpоцесiв.
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1.4.Уповнoвalкенi oсoби УнiвеpсиTеry .цoTpиIшyIoТься кoнфiденцiйнoстi
щoДo oсiб, якi пoвiдoIvIJUIIoТЬ aбo якltx зBи}IyBaчyIoТЬ y дискpимiнaцii aбo
сексyajIЬI{I{xдoМaгaнняx (зa вirклroченняМ сlrТyaцiй, кoJIи зaкoнoДaBсTBo BиМaгar
poЗгoЛoшеннll iнфоpмaцiТ тa/aбo кoли poЗкpитTя oбстaвин УнiвеpсиTеToM
неoбxiДне .цЛЯ ЗaxисTy безпеки iнIшиx).

t.5.Пpинципи Унiвеpситетy пoвнiстro пiдтpишгyroть свобoдy пpояBy
пoглядiв, o.цнaк' дискpимiнaцiя Ta сrксy'Ulьнi домaГaння не с aнi зaкoнoдaвЧo
ЗaxищrнI{IvI Bиpa)кеI*{яlu шoщеб, aнi ншrе>книwr з,цiйсIIенняМ aкaДeмiчнoТ свoбoДи.

1.6.УнiвеpсиTет стBoploe пpостip piвних МoхоIиBocтeЙ, вiльний вiд
дискpимiнaцiТ бy,Ць.якoгo нaцioнaJlЬIloгo' paсoвoГo чи етнiчяoгo пoхo.ц}ке}Iнlt,

стaтi, вiкy, iнвaлi.цнoстi, pелiг!i, сексyальнoТ opiснтaЦiТ, ген.цеpнoТ пpинaлеlкностi
aбo сiмейногo сTaI{y. Bсi пpaвa, пpивiлеi, пpoгpaМи Ta BkIДИ.цiяльнoстi, що
нaДaloTЬся сTyДrI{Taм aбo опфобiтI{икaIvI УнiвepситеTy' pозIIoBсIoД}кyIoтЬся нa
всiх без BиIrЯткy Зa yмoBи нaлежнoТ квaлiфiкaцii. Aнтидискpимiнaцiйнa пoлiTикa
тa пoлiтикa пpoтидiТ сексy€шЬниМ,цoМaГaнням Унiвеpситrтy пiдтвеpджyсTЬся
Cтaтyтoм.

1 .7.Кoлектив УнiвеpсиTетy зoбoв'язaний:
1) IтоBa}кaTи ltpaBa й гiдrriсть oсобистoстi. У стoс)Д{кax шrirк стyденTaIvIи тa

BикJIa.цaчaN{и ДoTpиMyBaTИcЯ нopМ BзaсМoпoBaГи Й piвнопpaвноТ спiвпpaцi,
TaкToBIIoстi й кoрекTl{oстi, ввi.шrивoстi й тoлерaнтнoстi;

2) не ,цoГryскaТи в,иIЯBУ нaцioнaлшol, pелiгiйнoi paсoвoТ тa генДеpнoТ
нетеpпиМoстi;

3) пiдтриrnгyBaти B нaBч€lJIЬниХ гp).tlax i Унiвepситетi в цiлornry aтмoсфеpy

дoбpoзи.rпивостi, ,Цpyrкби, BЗaсIvfoДoПoМoги Ta BЗarМноТвi.цпoвi.щальнoстi.
1.8.ЗaстoсyBaIIн,I .цuuloгo Пoлorкення Ее BикJIIoчar шrоx<ливiсть

ЗaсToсyBaння нopМ чиннoгo зaкoнoдaBстBa щo.цo зaxисTy oсoбоro iiпpaв.

2. Клrочoвi пoIIяTTя

2.|.!пcкpимiнaцiя * ситyaЦiЯ, зa якоТ oсoбa тalaбo Гpylla oсiб зa ik
oзнaкaми pac?I' кoЛЬoрy шкipи, пoлiтичниx, pелiгiйниx тa iншиx ПеpекoнaЕЬ,
стaтi, вiкy, iнвaлiДroстi, етнi.пroгo тa соцiaльнoгo Пoxo.ц)кlння, |poМaДяIlсTBa,
сiьrейнoго тa мaйнoвoгo стaнy' мiсця пpo}киBaнI{я' МoBI{иrvIи aбо iнrшими
oЗнaкaN,Iи, якi бyли) lTaMoх(yтЬ бути Дiйсними aбo пpигryщrниМи (далi - певнi
oзнaки), З€rзнar oбrrдеrкення y BизIIaннi, pеaлiзaцiТ aбo кopисТyBaннi пpaвaмуl i
свoбoдaми в бyль-якiй фоpмi, встaнoвленiй Зaконoм, кpiм випaдкiв, кoЛи Taке
oбрrеx<ення Мaе пpaвoмipнy, об'ективнo oбrpyнтoBally MoЦ, спoсoби.цoсягIIенн,I
якoi с I{aJIе}кI{иNIи тa необxiДЦиIvIи.

2.2.I|pямa ДискpимiнaЦiя _ cvlryaцiя' зa якoТ з oсoбoro тa/aбo гpyпorо oсiб
зa Тх певниMи oЗнaкaMи пoBoщaЬcЯМrнrrl ПpLtхиJIЬI{о, нix< з iнrшoro oсoбoro тa/a6o
ГpyпoЮ oсiб в aна.погiчнiй ситyaцii кpiм випaдкiв, кoли Taке IIoBоДженEя Мa€
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IlpaBoМiрЕy, oб'сктивнo обцpyнтoвalIy МrТy' спoсoби ДoсяГ}IеIlня якoТ e

IIaJIrхtIIиMи тa неoбxi ДНиINIИ.

2.3.HепpяDIa .Цискpипriнaцiя - ситyaЦh, зa якoi внaслiдoк pеa.lriзaцiТ.rи
ЗaсToсyBaI{ня фopмаrrьнo нейтpitJlЬI{}rx пpaBoвиx llopМ, кpитеpiТв oцiнки, ПpaBиJI'
BиМoГ чи пpaктики .цJUI oсoби тala6o гpyПи oсiб зa ik певними oЗЕaкaМи
BиIIикaIoтЬ МенпI cllpk|ЯTl'klвi yмoви aбo стaнoBище пopiвнянo з iнrшими oсoбaми
тalaбo гpytlaми осiб, кpiм випa,цкiв, кoЛи Тх pеa.пiзaцiя чи зaсToсyBaIIня Мar
пpaвошripнy, oб'сктиBнo oбцpyнтoBa}Iy lvtеTy' сшoсoби ,цoсЯгнення якoi r
IIЕIJI е)к}lиМи тa неoбхi,ш{иNIи.

2 .4 .IIщбуpк}BaIIEя Дo Дискри мiнaцii _ вкaзiвки, iнстpyкЦiТ aбo зaкЛиKи,цo

дискpимiнaцiТ сToсoBIIo осoбц тaJa6o гpyпи oсiб зa Тx певнишшr oзнaкaми.
Пoзитивнi дiТ _ спецia.rrьнi тишrчaсoвi Зaxo.ци' щo I\4aЮTь пpaвомipнy'

oб,ективнo oбгpyrrтoBal{y меTy, сIIpяMoBaI{y. нa yсyнення ropидиннoТ чи

фaкти.rнoТ неpiвнoотi y Мo}клиBocTЯrt NIя oсoби тa/aбo гpyпи oоiб pеaлiзовyвaти
нa piвних пi.цстaвax iх пpaвa i свoбoди, нaдaнi Кoнстиryцiсro i зaкoнaми УкpaТни;

2.5.ПoсoбниЦтвo y ДискpиMiнaцii бyдь-якa свiдoмa ДoПoМoгa У
вчиненнi дiЙ aбo бездiягrьностi, спpяМoBaниx }Ia BиI{икIIенEя.цискpимiнaцiТ;

Утиск _ небarкaнa ДЛя oсoби тa/aбo гpyПи осiб поведiнкa, мeтoro aбo
нaслiдкoм якоi с Пpинижrння ik лroдськoТ гiДнoстi зa IIеBI{иМи oЗнaкaмуу aбo
сTBopення стoсoBно тaкоi oсoби чи |pyпи oсiб нaпpyженoi вopoжoi, oбpaзливoТ
aбo зневa>кливoТ aтмoсфеpи;

2'6.Сeкеуaльнi .Цoмaгaння Дif cексyaJIЬIIoгo ХapaкTеpy' виpaхtенi
сJIoBеснo (погpози, ЗttJIякyBaI{нЯ, непpистoйнi зayвalкення) aбo фiзиннo
(,Цотopкa.lrня, ПoПЛескyвaння), щo ПpинЮкyloTЬ Ч,I обpaжarоть осiб, якi
пеpебyвarоTЬ y вiдносинax Тpy.цoвoГo, с.lryrкбoвoгo' МaTеpiальнoго чи iншoго
пiдпopядкyвaншl.

Hебaжaнi сексyальнi дoтики' пpoхaння Прo сексyiUIЬIri пoсrryги тa iншri
вiзyальнi' сJIoBесI{i uи фiзиuнi вчинки сrксyiшIьI{oгo xapaкTеpy с сексyaJIЬI{иMи

.цoМaгaнняМи' кoли:
- ЯBIlo ПpoПoнyстЬся, щo пo.цaння aбo вiДмoвa BiД пoведiнки бyле

фaктopoм psтя лqиЙHЯTT Я aкa,цемi.rнLD( чи тpyдoBих piшeнь ;

- пoве.цiнкa Мar нa метi чI4 е нaслiдкoм неoбцpyнToBal{oгo BTp)Д{aння y
I{aBчaJIЬI{y .rи poбo.ry Дiяльнiсть ЛIoДlrIIи aбо ствоpеI{ня yМoB з€tJIякyBaнI{lI чи
Bopo)кoсTi щодo ltaBчaння aбо poбoти

2.7 .С eкcуaльнi Прoсryпки :

1) небaхсaне TopкaI{н;I a6o пoцiлгyrrок iнтимнoТ
(безпoсеpе,цньo aбо .rеpез oДtr);

2) зaпиcyBaI{I{я, фoтoгpaфуBal*{я' пеpeДaвaнI{я'
зoбpaжень тalaбopoЗпoBсIo.ця{ення lнтиМниx чи сrксyaJlЬIlиx

вiДoмa тa ЗГoДи yсiх зaцiкaBЛеIIиx стоpiн;

чaсTиI{и тiлa

ПrpегляД чи
вiдеoзaписiв без



3) сексy.шьнr нaсильсTBo _ це Дii сексy€шIЬIIoГo хapaкTеpy, якi здiйсненi
шIЛяxoМ викopистaъfi|Я ckIЛуI, нaсиПЬсTBa' IIриMyсy чи Пo|poзи aбo спpияI{н,I
неДiез,цaтноотi aбo свiДоМoNly BикopистaI{I*o неДiсзДaтноТ осoби.

[iя. в.rинЯсться силo}o, якщo ЛЮДинa Пpиних(y€ BoлIo iнIпоТ особи зa

.цопoМoгoю фiзиuнoТ cI4IIk| aбo BикJIикa€ емoцiйний стpaх щoДo тiлеснoгo
yшкoДкення. HaсилЬсTBo oЗнaчaс ЗaсToсyB€lння фiзи.rнoi сили 'цJIя Зaпoдtяння
шкoДи uи кaлiцтвa;

2.8.Цpиrшyс * пpяIvla чи нrпpяIvla Зaгpoзa cиJIoIо' нacиЛЬоTвoшr' небeзПекolo,
трy.щIoщaNIkIwт вi.цплaтотo' якLIx 'цoсTaТI{Ьo ДJIя ToГo' щoб зшryсиTи poзyNI}Iy oсoбy
звичaйнoi.тyтливoстi poбити .rи liдкopяTиcЬ тoМy' Чoгo вiн чи BoIIa не зpобили б
i не пiддaJ|ИcЯ. Пpи виpiIшеtlнi пиТaння пpo .Tе' .rи бyлo BЧиненo Buинення
пpиNгyсy' всi oбстaBvIH?\ BкJIIoчaючи вiк пoстрDк.цa.пoТ стopoни тa йoгo aбo ri
вiдноlшення Дo вiшrовiДalrьнoТ стopoн}I, l вaгoмйьrи чинникalvfи.

Пoгpoзa oЗнaЧar ЗaГpoЗy' ЗaЯBУ чи BЧиI{oК, Щo свiдuaть пpo нaмip кoгoсЬ
тpaBМyBaTи.

2.9.Пеpеслiдyвaння (стaлкiнг) - це IloBToproвaнi спpoби сПoсТrprження
Зa ЛIoдинolo' слiдyвaннЯ зa gelo тa/aбо цькyвarrъIЯ кoнкpеTl{oТ лro.цинuI, ЯКe

зМyцIyе JIIоДш{y побorовaтися зa BЛaсI{y безпекy чи безпекy iнlшиx лroДей aбо
зaзнaBaTи ЗнaчIIиХ емoцiйних негapaздiв.

2.|0. Унiвеpситет зaпoбiгaс викopистaннЮ пoМсTи. Boднouaс нaBМисне
скJIaДaнн.'I неПpaв,цивoi зaяви a6o яaДaтIня непpaв,цивoТ iнфopмaцiТ мolке бути
пi,цстaвoro ДJIя Дисциплiнapних зaxо,цiв.

2.||. Зaстосyвal{ня нoplvl 'цaнoгo Пoло>кенн,t I{е BикJIIочaс мoжливiсть
ЗaсToсyBaIIнЯ нopМ чиннoгo зaкoнoДaBстBa щoдo ЗaХисry oсoбoro iТпpaв.

3. Кoпriеiя iз зaпoбiгaння' пoпеpеДrкeння Ta Bprryлк)Ballнявипaдкiв,
гIoB'язaних iз сeксyaлЬниМи .цoМaгaнняпrи i .цискpиlvtiнaцiсrо

3.1.Кoмiсiя iз зaпoбiгaння, ПoПеpеД)кення Ta BprryЛIoBal{ня вишaдкiв,
ПoB'язaниx iз сексyалЬниМи .цoМaгaнн,{ми i дискpимiнaцiстo (дaлi - Кoмiсiя)
вiдпoвiдa€ зa пoшиpеннЯ iнфopмaцii щoдo зaпoбiгaння, пoПеред)кeння' бopoтьби
iз сексy€шЬниМи .цoМaгaнняМи Ta .щискpимiнaцiсro B Унiвеpситетi, a Taкoxt
вprryЛIoBЕlIIня випaдкiв, Пoв'язaниx З ниМи.

З.2.Склaд КoмiсiТ зaтBrp.цжyloTЬcя нaкaзoМ
HЬoгo BxoДяТЬ Пpе.цсTaBники пpoфспiлкoвoгo

рекTopa УнiвеpсиTеTy. {o
комiтетy, сTyДеIITсЬкoгo

сaМоBpя.цУBaHНЯ' 'цекaнaтiв' pекTopaтy тa iнrпi особи.
3.3.Кoмiсiя зoбoв'язaнa:
1) IIpoBoДиTи IIaBЧaннЯ Tpy.цoBoГo кoJТектиBy Ta осiб, якi нaвчaloтЬся,

щoДo ПollеprДжrння сrксy€rлЬниx.цoМaгallЬ Ta бyль-яких пpоявiв дискpимiнaцiТ;
2) НaДaBuwI iнфopмaцiйнy тa кoнсyЛЬTaТиB}Iy пiдтpимкy спiвpoбiтникaМ

тa oсoбaм, якi I{aBЧaIoться в УнiBеpситеTi щoдo зaпoбiгaншl, пoпrpе,Щкенн,I
сексyaЛьниx ДoМaгallЬ Ta дискpимiнaцii;



3) oTpиiшyвaTи Ta poЗгJUIДaTуI скapГи щoДo пopyшеннЯ цЬoГoПoлoxtення;
4) HaДaьaTИПpoПoзицiТщодo Bнеоrння змiн,цo цЬoгo Пoлоxtеннll Ta iншlих

Полoх(еI{Ь Ta гIpоцеДyp щoДo зaпобiгaння, поIIеpеД}кення тa BpегyлIоBaI{I{я
випaдкiв, пoB' яЗaниx iз сексya.гlЬI{иМи ДoМaгaнн ЯNII4 Ta дискpимiнaцiетo.

), y po0oт1 ДoтpиМyBaTklcЪ ЗacaД пoBaги 'цo пpиBaTI{oгo яtиTTя Ta зaxисTy
Пrрсoн€Ulьниx ,цal{иx спiвpoбiтникiв тa осiб, .шсi нaвчaroться B Унiвеpситетi.

3.4.Гoлoвa Ta IIJIfl{и КoмiсiТ:
1) зaбезпетyrоть пpoBеДення allTиДискpиьriнaцiйноТ iнфopмaцiйноi

кaмпaнiТ в Уgiвеpситетi Ta Зa йoгo Мl}кaми' ЗoкрrМa мaйстеp-клaсiв, тpенiягiв тa
iнш.иx фop' I{aBчaI{Ь 3 питaнЬ ПpaB ЛЮдини Ta ПoпеpеД)кеннll дискpимiнaцiТ aбo
сексyitJlьниx ДoМaгaнЬ ;

2) opгaнiзoвyroть r{aсTЬ пpaцiвникiв тa здoбyвa.riв вищoi oсвiти, щo
нaBЧaIoTЬся B Унiвеpситетi, y спiльниx rtpoектax HaBЧaння З IIиTaI{Ь
пoПеprДяtrння дискpимiнaцii aбo сексy€lJIЬIIиx дoМaгaнЬ B УкрaiЪi Ta Зa
кopДoнoМ;

3) y paзi неoбxi.цнoстi BжиBaIoTь негaйниx зaxoдiв, неoбxiДrиx NIЯ
зaбезшечення безпеки скap}Glикa;

4) цpи пpоведеннi pозспiлyвal{ня, кo)кI{a стopoнa MaTиМе оДнaкoвi
мorкливoстi B paМкaх ЦpoЦrсy' BкJEoчaIoчи: ПисьМoBе пoвiдоrшпrння гrpo
зaнеПoкolння' мoхсrrивiсть вiдпoвiсти тa нaзBaти N{o}IgIиBиx свiдкiв Ta дoкaЗи.
,{ослiдlкення зaбoроненoТ дискpимiнaцii aбо сексyальноТ поведiнки ПpoBoДятьсЯ
З .цoтpи1v{€lHII'I1\,t пpинцишiв сBoсчacностi Ta сIIpaBrДJIивостi.

3.5.Кoмiсiя Унiвepситеry зДiйснroе медiaцiro щoДo випaдкiв дискpимiнaцiТ
aбо сексy€lJIЬн}гх ДoМaгaнь' Якa BкJIIoчa€:

1) )/ToчI{енн't пoдpобиць обстaвин сПpaBи;
2) пpoПoзицiТ щoдo спpoб виpiIшеннЯ cvITУaЦiТ тa .цoсягнення ЗгoДи y

BиПa,цкy iнцидентiв, щo не пoтpебyroть aдrvriнiстpaTиBlloГo Bтp)п{aI{нЯ ЧуI

Bтp)п{alrнЯ сy.цoчинсTBa.
Медiaцiя l\,Io)кr 6у,^ зДiйсненa ПpoТягoМ кtlJlеIlДapнoГo мiqяця Ta ПoBиI{нa

ЗaBеpIIIиTися ПисЬМoBиМ piшeнням щoДo iнциденry.
Ha пiдстaвi зГoДи стopiн тalaбo pirшення КoмiсiТ N4oже НaДaBuTI4cЯ

пpoпозицiТ pектopy Унiвеpситеry щоДo пpийняrгя .цисциплiнapних зaxoДiв
(звiльнення' Bи}Iесrння .цoгaни aбо вiдpaxyвaння).

3.6.Кoмiсiя поДaс щopi.rний звiт pектopy, який пoBиI{ен мiстити:
- пpoведенi Кoмiсiсro НaвЧarllяЯ щoДo ПoПеpед)кrEIIЯ сrксy.lJIЬHиx

'цoNlaгaнЬ;- пpoведенi отpyктypl{иМи пiдpoздiлaми тpенiнги, I{aBЧaння щoДо
ПoПеpr.цяtення сексy€tjlьнltх ДoМaгallЬ ;

- кiлькiстЬ скapг тa ik змiст;
- aнaлiз IIиTaI{Ь' щo бyли Пopyшенi y скapгax' пo.цaниx дo Кoмiсii;
- мaтepiaли сToсoBIIo пpийнягих piшень щoДo iнЦи.центiв.



4. Aлгopитpr пpoти.цiТ дискpимiнaцft' пpиП'ryсy
Ta сrксyaЛЬниlu,ЦoDlaгaнняlvl

4.1.Bипaдки Дискpишriнaцii в Унiвеpситетi е непpийIIяTIIиМи тa пoвиннi
-0yги poЗгoЛoшrнl r Bиp1шIен1.

42.Осo6ц ЯI<a ЗaЗнae дискpиштiнaцiro, )/тиск' сексy.lJIЬIri дoшraгaння,
пеpебyвarowl y безпoсеpешiй небезпецi aбo спoстеpiгarочи ii сToсoBIIo iнцшlx
oсiб може:

. зaтелефoIIyBaTи зa нoМеpoм |I2;
- ЗBеpIIyтися .цoдекaнaтy aбo aДмiнiстpaцii УнiвеpситrTy;
- зBrpЕyTI4cЯ .цo кypaTорa aкaдемi.rнoТ'гpyпи (д,,' здoбyвa.liв вищoТ

oсвiти);
- ПoДaTи ЗBeрнення нa

УнiвеpсиTетy;
oфiцiйнy ёлектpoннy ПoIIIToBy a.цpесy

- зBеpI{yTися безгroсеpеДнЬo .цo гoЛoBи aбo.шrенiв КoмiсiТ.
4.3.Cпiвpoбiтники тa здобyвaчi вищoТ oсвiти зoбoв,язaнi пoвiДoмиTи пpо

BипaДки зaбopоненоТ д,rскpимiнaцii Ta сексy€Ulьнoi пoвеДiнки Кoмiсiro у paЗL,

кoЛи iм пpо цr сT.lJIo вiДoмo.
Пpи подaннi пoвiДoМJIrIIня слi.ц нa'цaти нaсryпнy iнфopмaцirо:
1) iм'я лrо.циHvI, ЯКa) Мo}кJIиBo, вiд.тyлa зaбopoненy.цискpимiнaцiro aбo

сeксy€LJIЬIIy IIoBr.ццIкy;
2) iм'я ймoвipнoi вiдпoвi.цaльнoТ стopoни (якuo вiдoмo);
3) .цaтa iнЦи,ценry;
4),цaтa пoвi.цoIvIJIrIIнЯ;

5) кoмy бyлo cкJlaденo пoвi,цoмлеIlня;
6) мiсце iнциденry;
7) чaс iнци'ценry.
4.4.ПoвiдoIvtJIеIIнЯ пpo бyдь.якy подiк) З oЗнaкaми Дискpимiнaцii тa

зaбopoненoi сексyaльноТ пoведiнки, нa,цxoДяTЬ Дo гoлoBи КoмiсiТ.

5. Пopядoк рoзгЛя.цy скaрги

5.1 Cкapгa пoДaстЬcя Дo КoмiсiТ y письМoвiй фopмi (в електpoнномy aбo
пaПеpoвoМy виглядi) i пoвиннa мiстити oПис Пopyшrнoгo ПpaBa oсoби,
зtBIIaчrння МoМеIITy (uaсy), кoЛи вiдбyлoся Пopyшення, фaкти i мox<ливi дoкaзи,
щo пiДтвep.цх(yroTь скapry.

5.2.Cкapгa Мoхtе бУ'и Пoдaнa пpоTягoM 30 днiв iз дня BIIинення Дiяння aбo
з ДrлЯ' кoли IIoBиI{нo бyлo c^IaTИ вiДoмo пpo йoгo Bчинrння. Скapгa Мo)ке бутуl
нaДiслaнa нa еЛекЦ)oн}Iy ПoIIIToBy скpинЬкy декaнa/вi.цДiлy кaдpiв, aбо CкpинЬки
дoвipи. Пеpелi.rенi пiдpoздiли невiДкJlaДнo (пpoтягoм poбouoго дня) пеpе.цaЮть
oтpимaнi скapги .цo гoлoBи КoмiсiТ. У paзi, якщo скapгa щoДo Bчинення


