
 



- мова ненависті, в тому числі висловлювання, які містять образи, погрози чи заклики 

до насильства щодо певної особи чи груп на підставі статі, расової належності. 

Керівники структурних підрозділів Коледжу повинні сприяти проведенню  

внутрішніх інформаційних та просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення 

рівня обізнаності трудового колективу та студентства щодо попередження сексуальних 

домагань та дискримінації. 

В Коледжі передбачено два шляхи реагування на випадки вчинення сексуальних 

домагань або дискримінації - формальний та неформальний. У разі можливості, 

сторони, залучені до даного випадку, заохочуються вирішувати ситуацію, що склалась, 

неформальним шляхом. 

Застосування даного Положення не виключає можливість застосування норм 

чинного законодавства щодо захисту особою її прав. 

  

1. Подання скарги щодо сексуальних домагань та дискримінації 

Якщо співробітник/студент або співробітниця/студентка Коледжу вважають, що 

до них було здійснено сексуальні домагання або дискримінацію, він або вона можуть 

подати скаргу. 

Скарга подається до Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій (далі - Комісія) 

у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) на е-mail секретаря або 

безпосередньо секретарю Комісії і повинна містити опис порушення права особи, 

зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що 

підтверджують скаргу. Скарга може бути подана протягом 10 календарних днів із дня 

вчинення діяння. 

 

2. Розгляд скарги щодо сексуальних домагань та дискримінації  

Попередні консультації зі скаржником/скаржницею. Після отримання скарги 

секретарем Комісії, Голова Комісії доручає одному з членів Комісії провести 

консультації зі скаржником/скаржницею. В подальшому можуть бути обрані наступні 

способи вирішення ситуації щодо сексуального домагання або дискримінації: 

1. неформальна процедура; 

2. формальна процедура; 

3. відмова від необхідності реагування. 

1. Неформальна процедура. Скаржник/скаржниця в письмовій формі надає члену 

Комісії, який був призначений консультантом, уточнюючі та додаткові деталі, пов'язані 

із сексуальним домаганням або дискримінацією, зокрема дата, місце, час, особи, 

залучені до ситуації, свідки тощо. 

Протягом 10 робочих днів Комісія зустрічається з особою, на дії якої було подано 

скаргу, та ознайомлює її зі змістом скарги. 

Протягом 30 днів Комісія проводить зустрічі зі скаржником/скаржницею, 

відповідачем/відповідачкою, свідками та іншими особами, які можуть надати необхідну 

інформацію. Строк розгляду може бути продовжено не більше ніж на 60 днів, з 

прийняттям відповідного рішення Комісією. У разі необхідності Комісія може 

запитувати додаткову інформацію, а також звертатися за консультацією та/або 

інформацією до працівників Університету, які є незацікавленими особами у ситуації, 

що розглядається. Комісія вивчає скаргу, надає консультації обом сторонам, пропонує  



 

 


