
 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
 

НАКАЗ 
 

12.01.2022                                             Чемерівці                                            №  ______ 
 

Про створення комісії із 

запобігання, попередження та 

врегулювання випадків, 

пов’язаних із сексуальними 

домаганнями і дискримінацією 

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», Про фахову 

передвищу освіту», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

«Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, 

пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у 

Чемеровецькому медичному фаховому коледжі» та з метою запровадження 

дієвих механізмів врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із 

дискримінацією та сексуальним домаганням в ЧМФК 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити в коледжі комісію із запобігання, попередження та 

врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і 

дискримінацією (далі - Комісія), у складі: 
 

ПОХНО 

Сергій Віталійович 

- заступник директора з навчальної роботи, 

голова Комісії; 

ЦИБУЛЬСЬКА 

Оксана Василівна 

- юрисконсульт коледжу,  

   заступник голови Комісії 

 

Члени Комісії: 

 

ДИКУНЕЦЬ 

Альона Віталіївна 

- завідувачка відділення; 

ГАЄВСЬКИЙ 

Андрій Олександрович 

- голова профспілкового комітету студентів; 

БЕЗВЕРХНІЙ 

Михайло Іванович 

- голова профспілкового комітету ЧМФК; 

ЦНОТА 

Людмила Вікторівна 

- голова метооб’єднання кураторів груп; 

ГУК 

Валентина 

- вихователь гуртожитку; 



Володимирівна 

ГРАБАР 

Ольга Михайлівна 

- практичний психолог коледжу; 

ГАДЗІНА 

Наталія Василівна 

- викладач права. 

 

2. Комісії у своїй діяльності керуватись Положенням, 

загальнодержавними та внутрішньоколеджними нормативними 

документами. 

3. Установити, що учасники освітнього процесу, які стали учасниками 

або свідками прояву дискримінації, сексуальних домагань можуть 

повідомити Комісію про цей випадок будь-яким способом на власний вибір. 

Анонімні повідомлення Комісією розглядаються за умови надання фото-, 

аудіо- чи відео підтверджень. 

4. Залежно від специфіки питання, що розглядається, за потреби, 

письмовим розпорядженням голови Комісії вводити додаткових членів з 

числа співробітників коледжу або представників органів студентського 

самоврядування коледжу (у разі розгляду порушення між здобувачами 

освіти). 

5. Висновки Комісії оформлювати відповідним протоколом та подавати 

на розгляд директору, який ухвалює остаточне рішення щодо результатів 

розгляду порушення. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника з 

навчальної роботи Похна С.В.
 

 

Т.в.о. директора                                                     Петро ШЕРСТЮК 

 

 

 
З наказом ознайомлені:                     

 
Сергій ПОХНО 

Оксана ЦИБУЛЬСЬКА 

Альона ДИКУНЕЦЬ 

Андрій ГАЄВСЬКИЙ 

Михайло БЕЗВЕРХНІЙ 

Людмила ЦНОТА 

Валентина ГУК 

Ольга ГРАБАР 

Наталія ГАДЗІНА 


