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У своiй дiяльностi Iнститл бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii НАН Украiни (далi

- Iнстиryт) у сферi забезпеченвя гендерноi piBHocTi та протидii дискримiнацii

дотримуеться законодавства Украни, зокрема, Конститучii УкраiЪи, Законiв Украiни

<Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв>, <Про засади

запобiгання та протидii дискримiнацii в YKpaiHi> та керуеться цим Положенням (лалi -

Положення).

1. Загальнi положення

1.1. Iнстиryт засуджуе гендерне насильство, у тому числi сексуальнi домагЕlння на

робочому мiсцi та в ocBiTHboMy процесi, та зобов'язусться протидiяти чьому явишу у разi

його виникнення. З метою попередженшI сексуальних домагtшь в Iнститутi заборонено:

- дискримiнацiйнi висловлюваяня (мiстять образливi, принижlточi твердженЕя

щодо осiб на пiдставi cTaTi, зовнiшностi, одягу, сексуальноi орiентацii тощо);

- утиски (небажана для особи та,/або групи осiб поведiнка, метою або наслiдком

якоi е приЕиження ixHboi lподськоi гiдностi за певними ознакаI\,Iи або створення стосовно

TaKoi особи чи групи осiб напрухеноi, ворожоi, образливоi або зневажливоi атмосфери);

- мову ненавистi (висловлювання, що мiстять образи, погрози чи закJIики до

насильства щодо певноi особи чи грlтl наrriдставi cTaTi).

1.2. Положення застосовуеться при працевлашryваннi, трудових вiдносинах,

оплатi працi, ocBiTHboMy процесi в Iнститутi тощо.

1.3. ,Щля цiлей цього документу сексуальЕими домаганнями вважлоться дii
сексуального характеру, вираженi словесно (погрози, зalлякування, непристойнi/небажанi

пропозичiТ та,/або зауъаження, жарти, повiдомлення та листи. лемонстрачiя зображень

тощо) або фiзично (небажанi доторкilння та поплескування тощо), що приниж),ють чи

ображають особу, яка перебувае у вiдносинах цудового, службового, матерiа,тьного чи

iншого пiдпорядк}ъання.

1.4. Iнститут зобов'язуеться контролювати дотримання ворм Положення пiд час

трудових вiдносин та освiтнього процесу.

1.5. Адмiнiстрацiя Iнститугу, керiвники структурних пiдроздiлiв Iнституту

зобов'язанi проводити внlтрiшнi iнформадiйнi та просвiтницькi кампанii, спр_шлованi на

пiдвищення рiвня обiзнаностi трудового колективу та здобувачiв щодо попередження

сексуЕl,льних домагаЕь.

1.6. Застосування норм Положення не виключас можливiсть застосування норм

чинного законодавства УкраiЕи щодо захисту особою i-i прав.



2. Подання скарги щодо сексуальних домагань

2.1. Якщо працiвник/здобувач або працiвниця/здобувачка вважають, що щоло них

в Iнстиryтi було порушено норми даного Положення, BiH або вона можуть подати скарry.

2.2. Скарrа подаеться до Адмiнiстрацii Iнституту в електронному або патrеровому

виглядi i повинна мiститИ опис порушенНя права особи, зазначення моменту (часу), коли

вiдбулосЯ порушення, факти i мож-tlивi докази, що пiдтверджують скаргу. Скарга може

бути подана протягом 30 днiв iз дня вчиЕення дiяння або з дня, коли стало вiдомо про

його вчинення.

2.3. Скарга може бlти надiслана на електронну поштову скриньку Iнститlту.

Письмовi скарги подаються через канцелярiю Iнститlту.

3. Розгляд скаргп щодо сексуальних домагань

3.1. Пiсля отримання Адмiнiстрацiею скарги, в Iнститутi створюеться Комiсiя з

боротьби iз сексуальними домаганнями (далi - Комiсiя), яка проводить консультацii зi

BciMa сторонами конфлiкту,

Скаржник/скаржЕиця може обрати наступнi способи вирiшення питання щодо

сексу€rльного домагаЕня:

- неформальна процедура;

- формальна процедура;

- вiдмова вiд необхiдностi реагуваяня.

3.2. Неформальна процедура. Комiсiя (представник KoMicii) отримуе в письмовiй

формi вiд скаржника./скаржницi 1точнюючi та додатковi деталi, пов'язанi iз сексуыrьним

домагалням, зокрема дата, мiсце, час, особи, залуrенi до ситуацii, свiдки тощо. Протягом

15 робочих днiв Комiсiя проводить зустрiчi зi скаржником/скаржницею,

вiдповiдачем/вiдповiдачкою, свiдками та iншими особами, якi можуть надати необхiдну

iнформацiю. У разi необхiдностi Комiсiя може запитувати додаткову iнформацiю, а також
звертатися за консультацiею та./або iнформацiею до працiвникiв Iнституту, якi е

незацiкавленими особами у ситуацii, що розглядаеться. Комiсiя вивчае скаргу, надае

консультацii обом стороЕаМ конфлiкту, пропонуе способи вирiшення ситуацii, що виникла

у зв'язку з сексуальними домaгаЕнями, якi не передбачають прийняття

адмiнiстраплвних/дисциплiнарних рiшень а,щ,tiнiстрацiею Iнститугу. У разi досягнення
спiльногО рiшення, воно оформляетьсЯ в письмовiй формi та пiдписусться

скаржником/скаржЕицею, вiдповiдачем/вiдповiдачкою. Примiрник такого спiльного

рiшення повинен зберiгатися протягом п'яти poKiB.



3,3. Формальна процед},ра. Формальний шJUгх реагувaш{ня на сексуальнi домiгаIIня
здiйснюеться в разi:

- якщо скаржIrИком/скаржницею обранО форммьну процедуру;
- вiдмови вiдповiдача./вiдповiдачки вiд неформа,rьноi процедури;
- якщо шляхоМ неформа,тьноi Процед}рИ не було досягнуто спiльного рiшення;
- якщо ceкcyaJlbHi домагання здiйснюва,тися щодо Ееповнолiтньоi особи;
_ якщо скарга була подана безпiдставно.

комiсiя в межах формальноi процед}ри, пiсля отримання скарги обов'язково
iнформуе про це керiвництво Iнституту. Протягом 5 робочих днiв проводиться засiдання
KoMicii, на якому вирiшусться чи скарга дiйсно стосусться сексуальних домагань i чи iJ
розгJтяд належитъ до компетенцii KoMicii. Протягом 15 робочих днiв Комiсiя вiд дня
отриманIJ{ скаргИ проводитЬ зустрiчi зi скаржником/скаржницею, вiдповi-
дачейвiдповiдачкою, свiдками та iншими особами, якi можуть надати необхiдну
iнформацiю. У разi необхiдностi Комiсiя може запитувати додаткову iнформачiю, а також
звертатися за консультацiею та./або iнформацiею ло прачiвникiв Iнституту, якi е
НеЗацiКавленими особами у ситуацii, що розглядаеться. Висновок KoMicii щодо
вiдповiдностi скарги та рiшення щодо ситуацii, описаноi в скарзi, готуеться в межах
встановлеЕиХ cTpoKiB та подаетьсЯ невiдкладнО директору Iнститlту, скаржЕи-
куlскаржницi, вiдповiдачу/вiДповiдачцi. На пiдставi рiшення KoMicii директор Iнститlту
приймае вiдповiднi рiшення, передбачепi та дозволенi чинним законодавством.
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