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КодекС поведiнкИ llраrцiвниКiв KIl <'f ернопi"rlьський мiський стадiон>>

I. Загальнi положення

1.1, КодеКс етичноТ гtоведiнкИ працiвниКiв КtI кТернопiЛьськиЙ мiськиЙ стадiоtl> (далi -

Кодекс) е узаI,аJIьненням стандартiв е,гичноТ повелiнttи праIliвникiв ItП к'Герноlriльський

мiський стадiон> , яким вони зобов'язанi керуватися пiд час викоIIання своТх професiйних

обов'язкiв, впроваджуеться з Meтolo пiдtlищеrttlя tlерсо}{альноТ вiдповiда-ilьносr,i :]а IIaJIe)(I{e

виконаIIня rrрофесiИriих обов'язкiв, :забезгIеченIIя вiztкри,r,ос,r,i в робо,r,i KIl K'l-epHotti,ltbcbKt,tii

мiський стадiон> , а також попереджснLIя випалкiв порупlентrя дiлоlзот,га просресiйнот с],ики,

l,2. Кодекс розроблен ий HaocHoBi КонституцiТ Украiни, Кодеtссу законiв про llраrlю Украiни,

закону украitrи uпро запобiгання ttорупцii>, ста,гу,гу тери,горizutьltот гроtvали Micтa

Тертлополя та iншlих норматиI]но-правових актах УкраТни,

1,З. КодеКс с узаI.zuIьнеIIItяМ принtlиltiВ профссiйНоТ етиl<И 1,а сl,иLI}IОТ ltсltзелitlКИ, ЯКИГvIИ

гtовиннi керува.гися llраlцiвtlики Kt I к'I'Ьрrrоrti.ltьський мiський с,га/(iсltl> (налzuti

прашi вники), незалежrI о Bilt займаноi посали,

1,4. Мета Колексу ,- загверджеrlня загальних принципiв професiйнот етики, якi вiltповiдаIоть

встановJIеНим нормаМ етичноТ повелiнкИ праuiвниКiв ItП к'I'ерllопiльський мiський стадiон>

заснованих на мораJIьних засалах.

1.5, Знання та дотримання працiвниками положень Кодексу с одним з критерiтв оцiнки якостi

Тх професiйноТ дiяльностi та,груловоТ лисt{игtлiни,

II. OcHoBHi llринципи професiйllоi поведiнlси

2,1 Поведiнка праtцiвникiв КII к'l'ернопi.ltьський мiський с,гадiон> I-IовиIIt]а грунl,ува,гися IIa

,гаких основних принципах:

о щемократизму i заксltlttос,гi;
. t,умагli:змtу i соцiа.ltьноТ сltравел.rtивос,t,i;

. прiоритету rlpaB лIодини i грома7дянина;

. ,rроф."iоliаliзму, комIlс.генТнос,гi, iнiцiативrIс)с,гi, .Ieclloc,t,i, lзiд/{attocтi cttpaBi:

. персональноi вlдrlовiдальностi за виконання професiйних обов'язкiв i до,гримаtlня

службовоТ дисIlипlliни ;

. поJIi,гичrlоТ неупереллtеtlостil

. вiлкри,гос,гi, гласllостi та коII,гроJtьовzrнос,гi; 
.

о /]о.гримаIIня прав ,га законних iн,гересiв фiзичrrих та Iоридичl{их осiб,

2.2,KoiKeH працiвгlик КII кТерногti.ltьський мiський стадiон> повинен сумлillно виконува,ги

свот професйнi обов'язки; проявляти iнirliативу i творчi злiбrrосr:i; гtостiйно вдосконаJIювати

органiзацitо свост роботи; забсзпечувати ефективIIе виконантtя cBoix профссiйтrих обсlв'яlзкiв

в iHT.epecax фiзи.tьtих.гz1 юрилиLIl]их осiб, мiс,га, сусtti.ltьс,гва i/iер)I(ави; (lормrуваr,и

,,пa"r"u,,"й iмiдж кому}IаJIьIлих rriдприсмс,гв, ус,гаIlов 
,га оргаtti:заrliй сере/1 насеJIсIlня ,га

iнrпих органiзачiй.

2.З. Гiдrrа повсlliltка ttраtlitзttиt<iв вклlочас: повагу /lo гiдtlостi iнttlих осiб; ввiчлиtзiсr,ь та

дотриманtlя високоТ куJlь,гури сгtiлкуваttгtя; доброзич;rивiс,гь iзаllобiганttя l]иникttеLIl{ю



конфлiкту у стосунках з колегами та грома/lянами; недопУщення, у тому числi у вiльний вiд
робо,ги час, дiй i вчинкiв, яtсi MorkyTb зашкодити iн,гересам Кп <тернопiльсiкий мiський
стадiон> ; постiйне пiдвищення свого професiйного, iнтелектуirльного .га культурного рiвняза освiтньо-професiйними програмами та шляхом самоосвiтиi Добросовiсне, u.an. ,u
професiйне виконання працiвниками своТх обов'язкiв, виявлення iнiцiативи i творчих
здiбностейl нелопуll{етlня ухилення поса/{овими особами гtillприемс,гва вiд tтрийняття рiшень
та вiдповiдальнiсть за своТ дiТ та прийняти рiшення.

2,4. flоброчеснiсть та неуперед>ttенiсть пiд час виконання професiйних обов'язкiв спрямована
на захист колективних iHTepeciB КП кТернопiльський мiський стадiон> ; недопущення
наявностi конфлiк,гУ il,t,гересiв - суперечttостi MirK прива1ним iHTepecoM особи та ii
посаловими абсl пре/Iставницькими повноваженнями, Iцо вплива€ на об'ективнiсть або
неупередженiс,гь прийнятт,я рiшtень, або на вчинення LIи не tsLIинення дiй пiд час виконання
зазFIаLIених повIIоважепь; нерозголошення та невикористання iнформацiТ, що стала вiдома узв'язку з виконанням працiвником cBoix обов'язкiв, KpiM випадкiв, установлених
законом; недопущення при виltонаннi професiйних обов'язкiв надання переваг або
с,гворенrIя умов для надаI{ня переваг будь-яким особам, групам осiб за ознакою cTaTi, раси,
нацiонzt^лlьнот принzutе>ltностi, мови, походження, майнового i посадового положення,
вiлношення ло релiгii, пар,гiйнот прина.llетсностi, переконань, наJIежностi до громадських
об'еднань, професiйноТ прина"шеltностi та за iншими ознаками, якщо iнше не передбачено
чинII1,1м зztкоt{одавс,гвом УкраТни.

2,5. Налеrкний зовнiшrнiй вигляд € вilItJIивоIо склаловою поведiнки працiвникiв кп
<<Тернопirtьсьttий мiсьt<ий с,гадiон> , lliд .lac виконанIlя професiйних обов'яiкiв. Працiвники
гtсlвинl-ti с.lli2lкувати :за своТм зовнitпнiм виглядом. FIа роботу приходити в одязi, який
вiдповiдае вимогам дiлового стиJIю (або вiдповiдати специфiкацii' роботи данот установи,
оргаrliзаuiТ чи комунального пiдприсмства).

2.6, Полiтична нейтральнiст,ь проявляеться у недопущеннi впливу полiтичних iHTepeciB на дii,га 
рitпенНя працiвнИкiв КП кТ'ернопiЛьськиЙ мiськиЙ стадiоh> ; вiдмову прuцi"""пiв вiд

публiчнот демонстрацiт полiтичних поглядiв i симпатiй; уникнення використання символiки
гtо;tir,ичних гlар,гiй пiд час виконання cBoix професiйних обов'язкiв.

2.7, ПринциП квiдкри,l,остi, гласностi ,га контрольованостi>> передбачае вiдкритiсть та
дос,rупнiсть iнформацii про дiяльнiсть кП кТернопiльський мiський стадiон>> , KpiM
випадкiв, визначених Конс.ги.гуцiеlо та законами Украiни.

2.8. I{ей Колекс IIере/,Iбачас нелопущення у взаемодii зi спiвробiт,никами та кадровiй_полiтицi
дискримiнацii за нацiона.ltьнiстю, cTaTTIo, BiKoM, фiзичним cTaI{oM, релiгiею, походженням
або бу.ль-яttоlо iнш_tою характеристикою.

2.9. ПрацiвникИ зобов'язаНi утримуватися вiД виконаннЯ iHrrIoi дозволеноi законом роботи,
ЯКLЦО ВОНа ЗаВаЖае ТМ НаЛежним чином виконувати своi повноваження або якiй вони повиннi
придiлят,и увагу протягом свого робочого часу.

III. OcHoBHi права та обов'язки

З.l. КожеН працiвник ItГI кТернопiльський мiський стадiон, несе особисту вiдповiдальнiсть,]zl HaJIe)l(lIe l(о,гриманняt Коttст,ит,уцiТ Украiни, законодавства Украiни, професiйних
стандартiв та е,гичних норм, що стосуються Тх посад та рiвня вiлповiдальностi у вiдповiдностi
zfo своiх посадових iнструкцiй, iнс,rрукцiй з охороltи працi,



3.2. Зобов'язання керiвtlикiв перел працiвниками КП кТернопiльський мiський стадiон> )

включае: допомогу працiвникам дiяти об'сктивно, етично i професiйно; iнвестицii у
професiйний розвиток працiвникiв з метою розкриття ними свого потенцiалу; пiдтримання
атмосфери взасморозумiння та спiвробi,гrrицтва, в якiй немас мiсця заJIякуваннIо,
лискримiнацii та утискам i де ставлення до кожного працiвника е шанобливим та гiдним;
поважне ставлення до права працiвникiв у вiльний вiд роботи I{a недоторканiсть приватного
життя i дотримання коrrфiденцiйностi Тх персональних даних вiдповiдно до умов LIинного

законодавства; забезпечення безпечних умов працi; застосування об'сктивного i

справедливого пiдходу до винагороди за працю.

3.З. Зобов'язання перед отримуваLIами послуг, стороннiми органiзацiями: на/lання
високоякiсних послуг, tцо вiдповiдають квалiфiкаuii, досвiду, професiйним знаннями
працiвникiв КП <Тернопiльський мiський стадiон> ; здiйснення дiяльнос,гi у вiдповiдностi
до законодавства УкраТни, з дотриманням етичних норм i iHTepeciB суспiльства; зберiгання
незалежностi та об'ективнос,гi, уникнеFIIIя реальних або потенцiйних конфлiктiв iHTepeciB;
захист конфiденuiйноТ iнформацiю отримувачiв послуг i використання отриманих вiд них
ланих тiльки д"llя цiлей, безпосередньо пов|язаних :] дiя.ltьнiстt<l ItI1 <'Герноtli.lтьський мtiський
стадiон> ; недопущення буль-яких гIроявiв корупцiI серед своТх працiвниlсiв, отримувачiв
послуг тощо; дотримання високих станлартiв етичноi поведiнки та iH.

3.4. Зобов'язання працiвниtсiв КП <Тернопiльський
сумлiнну працю, проявлення iнiцiагиви i творчого
обов'язкiв, постiйне пiдвищеннi свосi професiйrлоI
принципiв цього Кодексу, якi зазначенi у роздiлi
поведiнки>.

IV. Запобiгання корупlдii

мlськии стадlон) включае чесну t

пiдходу при викоtrапrii професiйних
ква;Iiфiкацii,га дотримання iнших
II KOcHoBHi принципи професiйноi

4.1 . Прачiвники КП кТернопi:tьський мiський с,гадiон> , ltoBиtlt-ti суворо дотри]vува,гися
дiючого законодавс,гва Украiни, зокрема обме>tсень i заборон, перелбачених Закоtlом УкраТllи
кПро засали запобiгання i rrро,гидii корупцii>, уникати лiй, якi можуть бути сприйгlятi як
пiдстава пiдозрювати Тх в корупuiТ.

4.2. Праuiвники, виконуIочи своТ просРесiйнi обов'язки, не повиt-lллi перебувати у ситуаrlii
фiнансовоi чи буль-якоТ iнlшоТ заJIежностi вiд TpeTix осiб чи органiзачiй, якi моI,ли б вп.пива,ги

на iх функцii.

4.З. Прачiвники ItП кТернопiльський мiський стадiон> повиннi керуватися JIише чинним
законодавством УкраТни та запобiгати виникнення потеrrцiйного та реального конфлiк,гу
iHTepeciB; посадовi особи пiдприсмства не можуть прямо чи опосерелковаIjо спонукати у
буль-який спосiб пi:tпорядковаIIих працiвtlикiв ло прийнят,гя рiшень, вчинеFIня лiй або
бездiяльностi всупереч закону на користь своТх приватних iHTepeciB або приватних iHTepeciB
TpeTix осiб; утримуватися вiд вчинення i (або) участi у вчиненнi корупцiйних правоtrоруIuень
в iHTepecax або вiд iMer-ri КП кl'ернопiльський мiський стадiон> ; утримуватися вiд
поведiнки, яка може бу,ги т.ltумачено оточуюLIими як готовнiсть в.lиIIити або бра,ги yLIacTb у
cKocHHi корупчiйrrого правопоруtIIення; не вtIиLIяl]и дiй ,га не гtрийма,ги рiшlень в умовах
реального конфлiкту iн,гересiв; не розголошувати i не використовувати в iншiй спосiб
конфiленчiйну та iншу iнформашiю з обмехtеним доступом, що стала iм вiдома у зв'язttу з

виконанням своТх професiйних обов'язкiв, KpiM випадкiв, l]становлених
законом; утримува,гися вiл виконання чи доручеt-tь керiвt-lи11,гва, якщо вони супереLIать
закону та iнших норм, якi перелбаченi у антикорупцiйних нормативно-правових актах.

V. Вiдповiдальнiсть за дотриманIIя Кодексу поведirrки працiвниlсiв КtI
<Тернопi.rrьський мiський стадiоrl>>



5.1. Bci працiвники зобов'язанi дотримуватися даного Кодексу. Недотримання

працiвниками Кодексу може }Iегативно позначитися на оцiнцi результатiв Тх роботи i

гIри:]вес1И ло заходiв впJIивУ або ло дисципrIiнарноi вiдповiда;tыtостi,

5.2. Посадовi особи, якi здiйснrоють керiвництво працiвниками або контролюють Тх роботу,

зобов'язанi вживати заходiв щоло дотримання ними цього Кодексу, вiдповiдно до

законодавства у межах свотх повноважень.

5.3. Пiдстави ,га порrlлок притягнення до вiдповiлальностi за порушення вимог цього

Ко7дексу, пов'язаниХ з корупцiею, встановлIосться Законом УкраТrrи кПро запобiгання

корупцiТ>.

I.Б.IJ_Iушкевич


