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У ПОлОженнi про попередження та протидiю секс уальним домаганням та дискримiнацiТ у
ЩП>БРОдiВСький лiсгосп)) розглянугi порядок подання та розгляд скарги щодо сексуальних

домагань та дискримiнацiТ у flП>Бродiвський лiсгосп>,монiторинг дотримання положення про
попередження i боротьбу iз сексуальними домаганнями та дискримiнацiею,порядок створення

KoMicii з попередження i боротьби iз сексуальними домаганнями та дискримiнацiею в

ЩП>Бродiвський лiсгосп>,який проводить навчання трудового колективу щодо попередження
сексуальних домагань та дискримiнацit,надае iнформацiйну та консультативну пiдтримку

керiвництвУ струкryрних пiдроздiлiв щодо попередження сексуальних домагань та дискримiнацir,
отриму€ i розглядае вiдповiднi скарги.

У своlЙ дiяльностi.ЩП>БродiВськиЙ лiсгосп> дотриму€ться законодавства УкраТни в сферi
забезпечеНня гендерноТ piBHocTi та протидiТдискримiнацii,зокрема, КонстиryцiТ

Украt'ни(1996),Закону УкраТни кПро засади запобiгання та протидiТдискримiнацiТ в

Украrнi>(2012),Закону УкраТни кПро забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i

чоловiкiв>(2005) та керу€ться цим Положенням про попередження та протидiю сексуальним
дома га н ням та дискримiна цiТ в .ЩП >Бродiвський лiсгосп >.

1.3агальнi положення

i.lЩП>Бродiвський лiсгосп> 3асуджуе гендерне насильство,у тому числi,сексуальнi домагання та

дискримiнацiю на робочому мiсцi та зобов'язуеться протидiяти tx проявам.

1.23 метою попередження сексуальних домагань в flП>Бродiвський лiсгосп> забороненi:

i.2.1. !искримiнацiЙнi висловлювання (якi мiстять образливi,принижуючiтвердження щодо осiб
на п iдста в i статi,зо вн i ш ностi,одя ry,се ксуал ьноТ opieHTa цiТ тощо);

1.2.2. Утиски (небажана для особи та групи осiб поведiнка, метою або наслiдком якоТ е
-риниження iiньотлюдськот гiдностi за певними ознаками або створення стосовно такотособи чи

груп и осiб на пружено l, ворожоilобразли воТ або зневажливоТ атмосфери);

- 2,з, Мова ненавистi (висловлювання,що мiстять образи,погрози чи заклики до насильства щодо
певноТособи чи груп на пiдставi cTaTi).

- З, Це Положення застосову€ться пiд час працевлашryвання,трудових вiдносин,оплати працi тощо,

1.,1. Вiдповiдно до цього Положення сексуальними домаганнями вважаються дiТ сексуального
характеру,вираженi словесно (погрози,залякування,неприсгойнi пропозицiТта

зауважен ня,жа рти, повiдомлен ня та листи,демонстра цiя зображен ь),що п ринижують чи

ображають особу.



,щискримiнацiя- ситуацiя , за якот особа або група осiб за ix ознаками раси, кольору

шкiри,полiтичних,релiгiйнихта iнших переконань,статi, BiKy, iнвалiдносri,етнiчного та соцiального

походження,громадянства,сiмейного та майнового стану,мiсця проживання,мовними або iншими

ознаками.

1.5...ЩП>БродiвськиЙ лiсгосп> зобов'язу€ться дотримуватися норм про попередження i боротьбу iЗ

сексуальними домаганнями та дискримiнацiею пiд час трудових вiдносин,

1.6.Ддмiнiстрацiя flП>Бродiвський лiсгосп)),керiвники сгрукryрних пiдроздiлiв зобов'язанi

проводитИ внррiшнi iнформацiЙнiта просвiтницькi кампанii,спрямованi на пiдвищення рiвня

обiзнаностiтрудовогоколектИВУщодосексУалЬнихдомагаНЬ.

t.7.Рrля реалiзацiТ норм та положень в flП>Бродiвський лiсгосп> дiе посгiйно дiюча комiсiя з

попередження i боротьби iз сексуальними домаганнями,

1.8.Комiсiя склада€ться з трьох осiб:

Ма рти н юк BiKTop Петрович -гол,комiсiil

Тереховський Володимир lгорович_член KoMiciT

воскобойник Уляна Павлiвна-член koMiciT

2.Подання та розгляд скарги щодо сексуальних домагань та дискримiнацii

2.1.Якщо працiвник або працiвниця вважають,що щодо них в flП>Бродiвський лiсгосп> було

вчинено сексуальне домагання або дискримiнацiю, BiH або вона можугь подати скарry.

2.2.Скарга пода€ться до KoMiciTy письмовiЙ формi(в електронному або паперовому виглядi) i

пови н на мiсгити о пис порушен ня п рава особи,зазначення моменry(часу),коли вiдбулося

порушення,факти i можливiдокази,що пiдтверджують скарry,скарга може буги подана протягом

30 днiв iз дня вчинення дiяння.

2.з,протягом 1о робочих днiв Комiся зусгрiчаеться з особою,на дiт якот було подано скаргу,та

ознаЙомлюс lТ зi змiстом скарги.

2.4.КомiсiЯ вивча€ скарry,нада€ консультацiТ обоМ сторонам, пропону€ способи вирiшення сиryацiТ,

2,5.У разi досягнення спiльного рiшення,воно оформля€ться в письмовiй Формi та пiдписуеться

ска ржн и ком/скаржницею,вiдповiдачем/вiдповiдачкою,

2.6.Примiрник такого спiльного рiшення повинен зберiгатися в KoMiciT протягом п'яти poKiB.


