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Кодекс поведiнки працiвникiв комунального пiдприсмства <<Футбольний клуб
<<Тернопiль>>

I. Загальнi положення

1 . 1 . Кодекс етичноТ поведiнtси працiвникiв КП <Футбольний клуб> Тернопiль> (далi - Колекс) е

узагаJIьненням стандартiв етичноi поведiнки працiвникiв КП кФутбо:lьгtий клуб> 1'ернопiль> ,

яким вони зобов'язанi керуватися пiд час виконання cBoix професiйних обов'язкiв,
Впроваджуеться з метою пiдвищення персональноi вiдповiдальностi за налелtне виконання
професiйних обов'язкiв, забезпечення вiдкритостi в роботi КП кФутбольний клуб>'Гер,нопiль> ,

а також попередя(ення випадкiв порушення дiловоТ та професiйноi етики.

1.2. Кодекс розроблений на ocHoBi Конс,гитуцiТ Украiни, Кодексу законiв про працю УкраТни,
Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>, Статуту територiальноТ громади MicTa
Тернополя та iнших нормативно-правових актах Украiни.

1.3. Кодекс с узагальненням принципiв rrрофесiйноТ етики та етиLIноi поведiнки, якими
повиннi керуватися працiвники КП кФутбольний клуб> 'Гернопiль>> (налалi * працiвники),
незалежно вiд займаноi посади.

l,4. Мета Кодексу - затверджеFIFIя загальних принiIипiв професiйноi етики, яlсi вiдповiдають
встановJIеним нормам етичноi повелiнки працiвникiв KIl кФутбольний клуб> 'Гернопiль> 

,

заснованих FIа мораJIьних засадах.

1.5. Знання та дотримання працiвниками положень Кодексу е одним з критерiiв оцiнки якостi
iх професiйноi дiяльностi та трудовоТ дисциплiни.

[I. OcHoBHi принципи професiйноТ поведiнки

2.1 Поведiнка працiвникiв КП кФутбольний клуб> Тернопiль>) , повинна rрунтуватися на таких
основних принципах:

о [9мократизму i законностi;
. гуманi:зму i соuiальноI справелливостi;
. прiоритету прав люлини i громадянина;
. професiоналiзму, компетентностi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi справi;
. персональноi вiдповiдальностi за виконання професiйних обов'язкiв i дотримання

слуrкбовоТ дисциплiни ;

. полiтичноiнеупередженостi;

. вiдкритостi, гласностi та контрольованостi;
о {отримання прав та законних iHTepeciB фiзичних та юридичних осiб.

2.2,Кохсен працiвник КП кФутбоrlьний клуб> Тернопiль>) , повинен сумлiнно виконувати своi
професiйнi обов'язки; проявляти iнiцiативу i творчi здiбностi; постiйно вдосконалIовати
органiзачiю своеi роботи; забезпечувати ефективне виконання cBoix професiйних обов'язкiв
в iHTepecax фiзичних та Iоридичних осiб, MicTa, суспiльства i держави; формувати
позитивний iмiдхt КП кФутбольний клуб> Тернопiль> серед населення та iнших органiзаuiй.

2.3. Гiдна поведiнка працiвникiв включас: повагу до гiдностi irrших осiб; ввiчливiсть та
дотримання висоttоТ культури спiлкування; доброзичливiсть i запобiгання виникненню



конфлiкту у стосунках з колегами та громаДяНаМИ; НеДОПУLЦеННЯ, У ТОМУ LIИcJIl У ВlЛЬНИИ ВlД

роботи час, дiй i вчинкiв, якi MorKyTb зашкодити il-tTepecaM КП <Футбольtlий клуб> Тернопiль> ;

постiйне пiдвищення свого професiйного, iнтелектуального та культурного рiвня за ocBiTHbo-

професiйними програмами та Iхляхом самоосвiти; добросовiсне, чесне та професiйне

виконання працiвниками своiх обов'язкiв, виявленr{я iнiцiативи i творчих

здiбностей; нелопущення ухилення посадовими особами пiдприсмства вiд прийняття рiшень
та вiдповiдальнiс,гь за своТ лiТ,га прийняти рiшеlлня.

2.4. fiобро.Iеснiс.гь та неупередrкенiсть пiд час виконання професiйних обов'язltiв спрямована

на захист коJIективIlr* irrapaaiB ItП кФутбольний клуб> Тернопiль>) ; недопущення наявностi

конфлiктУ iHTepeciB - .yr,"p..rrlocTi Mixc приватниМ iHTepecoM особи ,га jJ посаловими або

представницькими повFIоваженнями, ш{о впливас на об'скr,ивнiсть або неуtlереджегtiсть

прийня-п,я рiшень, або на вчиI{ення чи не вчиI{ення .цiй пiд час виконання зазначених

повноважень; IJерозголошення та I{евикористання iнформашii, що стала вiдома у'зв'язку з

виконанням працiвником овоiх обов'язкiв, KpiM випадкiв, установлених
законом, недопущення при виконаннi професiйних обов'яlзкiв налання переваг або

створення умов для надання переваг буль-яким особам, групам осiб за ознакою cTaTi, раси,

нацiональнот приналелtностi, мови, похолження, майнового i посадового положення,

вiдношення до релiI-iТ, партiЙноi приналежностi, переконань, наJIежнос,гi до громадських

об'еднань, профЪсiйноi приналежностi та за iншими ознаками, якщо itlше не передбачено

чинним законодавством УкраТни,

2,5, I-{але>tсний зовнiшнiй вигляд е важливоIо складовоIо поведiнки npurtiun"niu кП
кФутбольllИй к.llуб>> 1-ергtогti.ltь>> , ttiД час I]икоrIання про(|tесiйних обов'яtзкiв. Гlраuirзlrики

повиннi слiдкувати за своiм зовнiшtнiм вигJIядом. IIа роботу прихо/lити в одязi, який

вiдповiдас вимогам дiлового стилю (або вiдповiдати специфiкацii КГI кФутбольгtий клуб>

Тернопiль> ).

2,6. Полi,гИLIна нейтральнiстЬ проявJIяеТься у недОпУrценнi впливУ полiтичнИх iHTepeciB rra дiТ

та рiшеннЯ кгI <Фу.гбольний клуб> 'I'ернопiль> ; вiдtмовУ працiвникiв вiд публiчноi

-демЬнстрацiТ поrriти"rr"* ,rо.пяztiв i симпатiй; уникнення використання символiки полiтиLI}Iих

пар,гiй пiд час виконання свотх професiйних обов'язкiв.

23. I1ринuип <вiдкритостi, гласностi та контрольованостi> передбачае вiдкритiстЬ та

до.rуппi"rь iнформачiТ про дiяльнiсть КП кФутбольний клуб) Тернопiль>l , KpiM випадкiв,

визначених КонститУцiею та законами Украiни.

2.8. I_{ей Кодекс передбачас нелопущення у взасмодiI зi спiвробiтниками та кадровiй полiтицi

дискримiнацii за нацiональнiстю, статтю, BikoM, фiзичним станом, релiгiсю, походженням

або буль-якоtо iншою характеристикою.

2.9, ПрацiвникИ зобов'язаНi утримуватися вiД виконаннЯ iншоТ дозвоJIеноТ законом роботи,

якщо вона заважас Тм нале}кним чином виконувати свот повнова}кення або якiй вони повиннi

придi.ltяти увагу протягом свого робочого часу.

III. OcHoBHi права та обов'язки

з.1. Кожен працiвник КП кФутбольний клуб> Тернопiль> , н9се особисту вiдповiда:tьнiсть за

належне дотримання Конститучii УкраТни, законодавства Украiни, професiйних с,гандартiв

та етичних норм, що стосуються Тх посад та рiвня вiдповiдальностi у вiдповiлностi до своiх

посадових iнструкцiй, iнструкuiй з охорони праui.



З.2. Зобов'язання керiвникiв перед працiвниками КП кФутбольний клуб> 'Гернопiль> 
,

включас: допомогу працiвникам дiяти об'ективно, етично i професiйrrо; iнвестицiТ у
професiйний розвиток працiвникiв з метою розкриття ними свого потенцiалу; пiдтримання
атмосфери взасморозумiння та спiвробiтrrицтва, в якiй немас мiсця залякуванFIю,
лискримiнацiТ та утискам i ле с,гавлення до кожного працiвника с rпанобливим та гiлним;
поважне ставлення до права працiвtликiв у вiльний вiд роботи на недоторканiсть приватного
життя i до,гримання конфiленцiйностi Тх персональних даних вiдповiдно ло умов чинного
зако}{о/{авства; забезгlечення безпечних умов праlдi; застосуванI{я об'сктивного i

справедJIивого пiдходу ло винагороди за працю.

З.З. Зобов'язання перед отримувачами послуг, стороннiми органiзацiями: нада}Iня
високоякiсних послуг, що вiдповiдають квалiфiкацii, досвiду, професiйним знаннями
працiвникiв КП кФутбольний клуб> Тернопiль> ; здiйснення дiяльностi у вiдгlовiдностi до
законодавства УкраiFIи, з дотриманням етичних норм i iHTepeciB сусltillьс,гва; зберiгаrrня
незалежностi та об'сктивностi, уникнення реальних або потенцiйних конфлiктiв iHTepeciB;
захист конфiденцiЙноТ iнформашiю отримуваltiв послуг i використання отрима}{их вiд них
даних тi.lIьки для цiлеЙ, безпосередньо пов'язаних з дiяльнiстю КП <Фуr,больний к.lrуб>

Тернопiль> ; недопущення будь-яких проявiв корупцiI серед своТх працiвникiв, отримувачiв
послуг тощо; дотримання високих станлартiв етичноi гlоведiнки та iH.

3.4. Зобов'язання працiвникiв КГI <Фу,гбольний к"пуб> Терноtliль> вI(люLIас tlecнy i сумлiнну
працIо, проявJIе}Iня iнiцiативи i творчого гtiдходу при виконаннi професiйних обов'язкiв,
постiйне пiдвищеннi своеI професiйноI квалiфiкацii та дотримання iнших гlринцигtiв цього
Кодексу, якi зазначенi у розлi"rri II KOcHoBHi llринципи професiйноТ поведiнки).

IV. Запобiгання корупцii

4.1. tlраuiвники KIl <Фу,гбольний клуб> Тернопiль> , повиннi суворо до,гримуватися дilочого
законодавства Украiни, зокрема обме>tсеllь i заборон, перелбачсttих Законошr YitpaTttr,t <<I1po

засади запобiгання i протидiТ корупцii), уникати дiй, якi можуть бути сприйнятi як пiдстава
пiдозрюваги iх в корупuii.

4.2, Прачiвники, виконуючи своТ професiйнi обов'язки, не повиннi перебувати у ситуацiТ
фiнансовоТ чи буль-яtсоi iншоi заJIежностi вiд TpeTix осiб чи органiзаuiй, якi могJIи б вп.llивати
на iх функцii.

4,З, Гlраrriвники КIl <Фу,гбольний клуб> 'I'ергrопiль> повиннi керуватися JIише чинним
законодавством УкраТtlи та запобiгати виникненI{я потенцiйrrого та реальI{ого конtРлil<ту
iHTepeciB; посадовi особи пiдприемства не можуть прямо чи опосередкова[Iо спонукати у
буль-який спосiб пiдпорядкованих працiвникiв до прийняття рiшень, вчинелIня дiй або
бездiяльностi всупереч закону на користь своiх приватних iHTepeciB або приватних iHTepeciB
TpeTix осiб; утримуватися вiд вчинення i (або) участi у вчиненнi корупцiйних правопорушеIrь
в iн'гересах або вiл iMerri КП <Футбольний клуб>'I'ернопiль> ; утримуватиая вiл гtоведirlки, яка
може бути тлумачено оточуючими як го,говнiсть вчинити або браr,и участь у cl<ocrrHi
коруrruiйного правопорушення; FIe вчиIIяти дiй та не приймати рiшеrrь в умовах реа_пьного
конфлirсту iHTepeciB; не розголошувати i не використовувати в iншiй сгrосiб конфiденцiйну
та iншу iнформацiю з обметсеним доступом, що стаJIа Тм вiдома у зв'язку з виконанням своТх
професiйних обов'язкiв, rtpiM випадкiв, встаI-IовJIених законом; утримуватися вiд виконанtlя
чи доручегtь керiвниц,гва, якIцо вони суперечать закону та iнших норм, якi гIередбаченi у
антикорупцiйrrих нормативFIо-правових актах.

V. Вiдповiдальrriсть за llотриманtIя Кодексу поведiнки працiвllиltiв КII
<<Футбо"пьll ий клуб>> TepHolli.ltb>>



5, 1 . I]ci працiвники зобов'язанi дотримува,tися ланого Колексу. I lелсl.гримаtл гlя
працiвниками Кодексу може негативно позначитися на оцiнцi результатiв iх роботи i
призвести до заходiв впливу або до дисциплiнарнот вiдповiдаrtьностi.

5.2. IlосаДовi особи, якi здiйснюIотЬ керiвництво працiвниками або контролюють Тх роботу,
зобов'язанi вживати заходiв tцодо дотримання ними цього Кодексу, вiztповiдно ло
законодавства у межах cBoix поtsноважень.

5.3, Пiдстави та IIорядок притягнення до вiдтrовiдальтrос.гi
Кодексу, пов'язаних з корупцiею, встановлIосl-ься Законом

за поруrIIення вимог цього
УкраТни кГIро запобiгаlлня

корупцiТ>.
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