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2.[;орядок зверненн'1 стооовно виявлених факт|в харасменту або

4.1(ом|с{я 1з розсл|дування факт|в харасменц та сексуальних домагань та ![



1. 3агальн1 поло)кення

1.1. [{олоя<ення про запоб|гання харасменц та сексу€!.льним

домаганням (дал1 - |1олоя<ення) розроблено з мето}о встановлення
вг!орядкованих механ!зм|в запоб|га\1ня, а у раз| |х виникнення' розол|дування
факт1в бул|нгу, дискрим|нац|| та |нштих ф'р' аб'тозивно| повед!нки _
харасменту' а також сексу€}льних домагань, та впровадх{ення д|евих
механ]зм|в убезпечення унасник|в осв|тнього процесу в|д таких прояв|в в

под€}ль1пому.
|.2. Б Ёац|она.т1ьному ун1верситету <<Фдеська морська академ|я>>

(д-1 !н!верситет) створений та ш!дтримуеться прост|р р|вних
мо)кливостей, в|льний в|д сексу€}льних домагань та дискрим]нац|] ос|б
не3€}г[ех{но в|д нац|онального' расового чи етн|чного поход)кенн'{, гендеру
та сексу€!"льно{ ор|снтац||, в|ку, рел|г||, с|мейного стану тощо.

1.з. Ёавчально-науковий |нститут морського права та менедх{менту
Ёац|онального ун|верситету <<Фдеська морська академ|я, (да'| - !нститут)
в)кивас вс|х моэкливих дтй для убезпенення учасник1в осв1тнього процесу
в|д будь-яких прояв1в харасменту та гарантус статеву недоторкан|сть вс1м

г{асникам осв|тнього процесу та |нтшим особам, як| перебуватоть в
осв|тньошту середовищ|.

|.4. |[олоэкення розроблено в|дпов|дно до 1{онотицц1| !кра|ни, закон1в
!кра|ни к|{ро осв1ту>, к|!ро вищу осв!ц>, <|{ро заоад|т запоб|гання та
протид|| дискрим|нац1| в !кра|н|>, к|{ро забезпечення р|вних прав та
мо)кливостей ж1нок 1 чолов1к|в)) та в1дпов!дас вимогам (онвенц|| про боротьбу
з дискрим1нац!сто в гащз1 осв|ти, 1{онвенц|| Фрган|зац!| Фб'еднаних Ёац|й про
л1кв1дац|то вс1х форм дискрим|нац|| щодо эк|нок, Рекомендац1й шро виховання в

щс| м1тснародного взаеморозум|ння, сп|вроб1тництва | миру та виховання в дус|
поваги до прав л}одини 1 основних свобод (юнвскФ), 

' такоя{ спрямована на

утверд)кення та забезпечення реал1зац|| (онцепц1| !ержавно| соц1ально|

програми забезпечення р1вних г1рав та можливостей ж|нок | чолов1к|в на пер1од

до2021 року.
1.5. !е |{оложення грунц1осться на Ётинному кодекс|

ун|верситетсько] сп1льноти Ё} кФ|у1А> та по1ширто!оться на вс1х унасник1в
осв|тнього г!роцесу п|д иас перебування !х в осв|тньому простор1 ЁЁ1 1\:{|[та1\:1,

вк]11очно бази проходх{ення практики, гурто}шток та спортивний комплекс.
1 .6. 1{олектив 1нституц зобов' язаний:
1) пова)кати права вс|х уласник|в осв|тнього процесу: у

стосунках м|х< здобувачами вищо| осв|ти та викладачами дотримуватр\ся
норм взаемоповаги й р|вноправно| сп|впрац|, тактовност| й коректност|,
вв!чливост| й толерантност|;

2) не дог{ускати г{рояв1в агрес1| чи ворожнеч!, р!вно як | будь-яких
прояв1в сексуальних домагань та сексизму в ц|лому;

3) забезпечвати ! п1дтримувати в 9н|верситет| атмосферу



доброзичливост|' А|!>кби, взаемодопомоги та взасмно! в|дпов!дальност|.
1 . 7.1{олектив 1нституту не допускас застосуванн'1 помсти.
1.8.}мисне €кладання зав|дома неправдиво| заяви або надання

неправдиво| |нформац|| моя{е бути п1дставото для дисципл1нарних заход|в.
1.9. 3астооування норм цього [{олох<ення не викл}очас мо)клив|сть

застосування норм законодавства щодо захисту особото !1 прав.
|.|2. 3астосування цього |1олох<ення не викл}очас моэклив|сть

застосування норм законодавства щодо захисту особото сво]х прав в |нтшому,
також передбаненому законодавством порядку.

1.13. Бс| терм1ни' що вх{ива}оться у цьому |[оло>кенн|
використов)д}оться у значенн| зг|дно з законодавством !кра|ни, вк]1|оча}очи
м|х<народн| договори' 3года на як| ътадана Берховното Радото }кра!ни.

2. |1орядок звернення стосовно виявлених факт!в харасмент
або сексуальних домагань

2.|. 3вернення про факт харасменту або сексу€}льного домагання
подаеться в директорат ЁЁ1 }и1|{та1!1 безпосередньо' через електронн|
засо6и зв'язку, за <[арячото л|н1ето>> ЁЁ] }и1|{тай або з використанням
<€криньки дов|ри>.

2.2.3верненн'1 про факт харасменту або сексу€ш1ьного домагання мае
м|стити |нформац|то про:

2.2.|. Фсобу, яка !х 3а3нала, та ]] контактн1 дан|;
2.2.2.1{ривдника;
2.2.з. Р1|сце тачас вчинення харасменту або сексу€}льного домаганн'{;
2.2.4. 1{ороткий опис под|| та обставин, за яких було вчинено

харасмент або сексу€}льне домагання.
2.3. Анон|мн| пов|домлення про факти харасменту або сексуа-т1ьних

домагань не розгляда}оться.
2.4. 9кщо в процес1 розгляду пов|домлення з'ясовуеться, що

пов1домленн'1 е хибним | вчинене 3 помсти або |нтцих особистих|\р!4чу|н, д||
особи, що вчинила неправдиве пов|домлення, ввах{а}оться дискрим|нац|сто
| розгляда}оться в п0рядку, передбаченому цим |[олоя{енням.

3. 3аходи з поперед}!(ецня та розсл1дування факт!в харасменту
та сексуальних домагань

3.1. в 1нстицт1 [рог{ацеться пол1тика недощстимост| будь-яких прояв1в
харасменц та сексу€шьних домагань' у тому числ| пров|в сексизп,!у.

з.2. |{ов|домлення про будь-як| прояви харасменц або сексуальн|

домагання розгляда1оться з дотриманням принцип|в конф1денц!йност|,
справедливост| та неуг{ередженост|.



з.з. [|| з запоб1гання проявам харасменц та оекоу{шьним домаганням
вк-т1ючають:

3.3.1. втручання - оперативне вкл}очення в ситуац|то, що виник.т1а в
зв'язку з виникненням факту харасменту або сексуа"льного домаганн'{'
г|оеднане з пов!домленн'{м ф|ксац|| такого факту ректорату }н|верситету та
передачу матер|ал|в пов|домлення 1{ом1с1| 1з розсл|дування
харасменту та сексуальних домагань;

факт|в

3.з.2 розсл|дування _ досл1дження обставин харасменту або сексу:}льних
домагань;

з.з.з. мед|ац|то застосування мед|ац|йних заход1в у
догустимост|;

раз|

з.з.4. !н1ц|говання скарги та диоципл|нарно| процедури _ г1ередавання
1нформац1| про факти хараоменту або сексуальних домагань г[редставникам

ректорату !н|верситету з рекомендац|сто щодо застосування механ|зм1в
застосування дисципл|нарних стягнень або передат 1нформац1| про факти
харасменц або сексуальних домагань в правоохоронн| органи.

3.4. |{ов|домлення про факти харасменту або сексуапьних домагань
ъта територ|| навчальн[о( корпус|в }н|верситету розгляда1оться
директоратом 1нституту протягом робоного дня в|д |х надход}кенн'{, а у раз1
настанн'{ таких факт|в протягом вих|дних, протягом наступного робоиого
дн'{ 1шляхом втрг{анътя (пп. 3.3.1. цього |{олохсення)

3.4. |{ов|домленн'т про факти харасменту або сексу€ш1ьних домагань'
вчинен| на територ1| гурто)китку <Бк|пахс-1>>, або в межах студентського
м!стечка }н|верситету' розгляда}оться директоратом 1нституту оперативно
протягом до6и з моменту виявлення факту харасменту або сексуального
домаганн'{ (незалеэкно в|д вих|дних) тшляхом втрг{ання.

3.5. Розсл1дування, мед|ац1я та |н1ц|тованн'т скарги та дисципл|нарно|
процедури зд|йонтоеться 1{ом|с|ето |з розсл|дування факт|в хараоменту та
сексу€}льних домагань.

4, [{ом!с!я |з розсл!дуванн'1 фак'г|в х*расменту та сексуальних домага}{ь
тд !1'повн0вая{8ння

4.1. 1{ом|с|я |з розсл|дування факт1в харасменту та сексуальник
домагань (дал| (ом|с1я) утв0рюеться з чис||а представник!в щуш
стейкходдер|в, як| € учасн.иками осв1тнього процесу' | затверА}кусться

р|тшенням вчено| Ради 1нстт туту.
4.2. [7ри формуванн1 1{ом1с|] до числа !| чден1в вкл}0чак)ться чотири

особи: по одному представнику в|д здо6уват|в вищо1 осв|ти, наук0в0-
педагог|иних працвник1в' сэф1цер1в-наставник1в та адм|н1страц{? з
дощип{ання1\{ гендерно? пропорш!}..

4.3. [олова (ом!с|? обирасться на пер|шому зас|дат*н1 1(ом|с|? !

признача€ секретаря кошс1с|1 з чртсла }: чз:ен!в.



4"4" 1{ом!с!я д|с 3 д0триманням принцип1в }1еулередя<еност1,
об'сктивност!, поваги дс; приватност! утасник!в, забезпечення
конф|денц|йност| розсл|луван}1я та нев|дворотност| притягнення до
в|дпов|дальност! винних Ё вчиненн| акт!в харас}у{енту або сексуальник
домагань.

4.5. [трок повноважень 'ком!с*| стан(}вить три роки.
4.6. 1{ом!с1я м0}ке 6ути переобрана до зак1нчення строку у раз{

висловлен}1я недов1ргт 1{ом|с|? вчено}с} радо!о 1 нституту.
4.6. у раз1 вибуття одн0г0 3 член]в коьц|с1| з чисда стейкхолдер|в

1нституту, вчено}0 радо}о 1нститу':у обираст.ься новий член 1{ом|с!| з т1е] хс

групи стейкхолер1в.
4.7. !о повнова}кень (ом|с!! нате>кить розсл|дування' мед|ац|я та

!н!ц|говання скарги та дисципл|нарно: процедури, передбачен| шп.3.3 .2-з.3.4
д|йсного [{олоэкення.

4.8. з мето}о проведення розсл{дування (оьт|с]я ма€ право:
4.8.1. проводити зас|даттня в закритому ре;киш:! з дотри]\{анням

принцип!в конф!денц|йност| до зак!нчсння розсл|дування;
4.8.2. викликати д{|я отримання усних та письмових п0яснень

кривдника та скар}кника, буль-кого з числа стейкхолдер!в осв|тн1х програм
{нституту' а також будь-кого з1 сп|вроб|тник1в 9н!верситету, студентськог0
м1стечка або гуртожитку кБк|паж 1>;

4.в.з. витре6увати для вивчення будь-як| докази та долучати {х до
матер|ал!в розсл|дування факт|в харасменту або сексуальих до1\{агань;

4.8.4. запр01шувати' у раз| необх1дност1, до унаст! у зас|данн| (ошт|с]1

представник1в рект0рату 9н1верситету на умовах дотримання
конф|денц1йност1 п!д иас розсл|дування.

4.9" 1{ом|с|я :зобов'язана:
4.9.1. д|яти неупереджено 3 дотриманням Бтичного кодексу

!н1верситету протягом вс|с? процедури, з нев|дворотн1м дотрима!{няп{
принципу конф|дентт][ц99'::| на етаг:! розсл|дування;

4.9.2. вх{ивати вс|х заход1в д!1х 0]1еративного' ефективного !

нсуперед}кеного розсл!;цу.вання виявлених факт|в харас]\{енту та
сексуальних домагань;

4.9.2. в!дмежовуваги мед{абельн! та немед|абельн| випадки |

приймати р{тшенття щодо мо;кливост| та необх|дност| 3астосування
процедур, передбанених пп' 3.3.3 та 3.3'4.

5. |1рик1нцев! поло)[(ення

5.1. Бс1 зм|ни та доповнен}{'{ до цього |[олоя<ення вносяться 1ш.тшхом

виш1аденг{'[ його в нов|й редакц||.
5.2. ||1сля затвердження ново| редакц|| |{олоя<ення, попередня редакц1я

втрачас чинн1сть.


