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Кодекс rrоведiнки праlliвникiв комунального пiдприсмства <<<<ТуристиrIно -
iнформаuiйний tцентр MicTa Тернополя))

I. Заr,алr,нi пtlложеrrня

1.1. Кодетсс етичноТ поведiнки працiвникiв КП к'I'уристи,ttло - iнформаrtiйrrий tlettTp п,tiс,га

.Гернопо.ltя>> (дыri - Ко.цекс) с узагаJIьI{еFtl]яМ сr:анлартiв е,ги,lнсlТ поведitrки rrраuiвникiв ItГI

к.I-уристичtjо - iнформацiйний ц"пrр MicTa ТерtlопоJIя), яким воrtи зобов'язаtti керуватися пiд час

виконання своiх професiйних обов'язкiв, впровадх(усться з IчIеl]ою пiдвищенrtя персональноТ

вiдгlовiдатlьностi за наJIежне виконання професiйних обов'язtсiв, забезпечення вiлкритостi в

роботi КП кТуристично * iнформацiйний центр MicTa Терr-Iополя), а ,гакож попере/{ження

випалкiв поруrпенн;r дiловот,га rrрофесiйнот етики,

1.2. Колекс розроблений на остlоlзi КонституtliТ Украirrи, Колексу закогliв про працю Украiни,

закону Уrсраiни кIIро запобiгання корупцii>, Стагу,гу ,гери,rорiыtыlсlт громаllи пцiста

ТернополЯ та iнtшиХ }tормагивItо-прilвових актах УкраIни,

1.з. Ко.цекс с узаr.альtIеItt{ям приtt1,1иlliв професiйrrоi етиtси та е,гичноТ пове/{iнки. якими

повl.tl,tнi керуватися ttрацiвники КП кl-урис,гичtrо * ir,l(lормаtliйttиЙ цен,I,р Mt iс,l,а'l'ерttоtlоля)

(rrалzuri -- гtрацiвttики), tteзa:telIcHo Bi/t :займатtоТ посади,

1.4. Ме.га Кодексу - затверlIження загzUIыIих принrlипiв професiйноI е,гики, якi вiдповiдаIоть

встановленим нормам етичнот поведiнки працiвниtсiв kll ктурисr,ично -- iнформацiйний центр

м i ста'I'ept tоtlол я ), заснованих на мораJIьних :]асалах,

1.5, Знаttня та лотриМаIIIIя працiвrIиками поJIожень Кодеrtсу с олним з rсри,герiiв оrliнки якос,гi

Тх професiйноТ дiяльност,i та,груловоТ дисl{иплitlи,

Il. OcHoBHi принципи професiйноI поведilIки

2.1 Ilоведiнка працiвrlикiв КII <'Гурисl,иLl1-Iо * irrформаrliйrrий llеll,гр MicTa 1'ерttсlполя),lIовиItI{а

грун],уватися на,гаких осIIоRIIих принциIIах:

/lемократизму i законtlос,гi ;

l,yM ан iзмrу i со цi а.lt ьt-tоI cI lраведли вос,гi ;

rrрiори,гету прав JIIо/Iини i l,ромаляниIIа;

,rpo,P..iooiurriary, ,,пrr,.r.,rrttос,гi, iнir(iативrrоСТi, .1gg,,оa,гi, вi/lдtttlос,гi справi;

ubp.o,ruuoHoT вlлIlовiла.1tьtrосr,i за виI(онання про(lесiйних обов'я:зltiв i 21о-t,римагIttя

слуiкбовоI дисциплiни ;

пол i,гичноТ неупере2дrкеностi ;

rз iдllсритос,гi, г:lасrl ocтi та ко HTpo"lt boBaHocTi ;

/lотримаIIня IIрав та закоI{них ilt,геlэесiв фiзичних та юридичних осiб,

2.2.Koxteri праuiвник КII к]'урисr,ично - iнформацiйний центр MioTa Тернополя) , повиtIен

сумлiннО виконува1и своi професiйНi обов'язКи; проявЛяти iнiцiативу i творчi здiбностi;

пос,гiйно вдосконалювати органiзацiю свост роботи; забезпечувати ефективне виконання

своiх професiйних обов'язкiв в iн,гересах (liзичних та юридиLIних осiб, мiс,га, суспiльс,гва i

дaрпruur; сРормувати пози,гив1{ий iмiдllt кп к'I'уристичt-tо iнформачiйний lteНTp мiс,га

'I'ернопоitя>) серед насеJIеI{ня та iнших органiзачiй,
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2'3' ГiДНа ПОВеДiНКа ПРаЦiВНИКiв включае: повагу до гiдностi iнших осiб; ввiчливiсть тадотримання високот культури спi.ltкування; доброзичливiсть i запобiгання виникненнюконфлiкту у стосунках з колегами та громадянами; недопущення, у тому числi у вiльний вiдРОбОТИ ЧаС, ДiЙ i ВЧИНКiВ, ЯКi МОЖУть зашкодити iHTepecaM кп ктуристично _ iнформ ацiйнийцентр MicTa Тернополя)); постiйне пiдвищення свого професiйного, iнтелектуального таКУЛЬТУРНОГО РiВНЯ За ОСВiТНЬо-професiйними програмами та шляхомсамоосвiти; лобросовiсне, чесне та професiйне виконання працi"'"пuш cBoik обов'язкiв,виявлення iнiцiативи i творчих здiбнБстЬи, п.оо,rу*ення ухилення посадовими особамипiдприсмства вiд прийняття рiшень та вiдповiдыluнiсrь за cBoi дii та прийняти рiшення.
2,4, !оброчеснiсть та I]еупередrкенiсть пiд час виконання професiйних обов'язкiв спрямованаНа ЗаХИСТ КОЛеКТИВНИХ iHTePeciB КП КТУРИСтично - iнформацiйнии центр MicTa тернополя);НеДОПУЩеННЯ НаЯВНОСТi КОНфЛiКТУ iHTePeciB - СУпер..r"о.ri MiT, при"атним iHTepecoM особита iT посадовими або представницькими tIовноваженнями, що впливае на об'сктивнiсть абонеупередженiсть прийняття рiшень, або на вLIинення LIи не вчинення дiй пiд LIac виконаннязазначениХ повноважень; нерозГолошеннЯ та невикоРистання iнформачii, що стала вiдома узв'язку з виконанням працiвником своiх обов'язкiв, lcpiM випадкiв, установJIенихзаконом; недопущення при виконаннi професiйних обов'язкiв надання переваг абостворення умов для надання переваг буль-якимособам, групам осiб за ознакою cTaTi, раси,нацiональнот приналежностi, ,our, походження, майнового i посадового полоr(ення,вlдношення до релiгii, партiйноi принzulежностi, переконань, HruleжHocTi до громадськихоб'еднань, професiйноТ принале>lсностi та за iншими'ознаками, якIцо iншlе не передбаченочинним законодавс.гвом Украiни.

2,5, Налеrкний зовнiшнiй вигляд с важливою складовою поведiнки працiвникiв кпкТуристично * iнформацiйний центр. MicT,a 'Гернополя>>, пiд час виконання профеоiйнихобов'язкiв, Працiвники повиннi слiдкувати .u 
"uoTno 

зовнiшнiм виглядом. IJa роботуприходити в одязi, який вiдповiдас вимогам лi.llового стилю (або вiдповiдати специфiкацiтроботИ КП <ТуриСтичнО - iнформаUiйний ценr,Р MicTa Тернополя>).

2,6, Полiтична нейтрал.ьнiсть проявлясТься у недопУЩеннi впливУ полiтичних iHTepeciB на дiiта рiшення працiвникiв Itп uTypr.r"r"o - iнформ ацiйний ч""rр MicTa Тернополя)); вiдмовупрацiвниttiв вiд публiчнот демонстрацii полiтичних поглядiв i симпатiй; уникненнявикористання символiки полiтичних пар,гiй пiД час виконання cBoix професiйних обов'язlсiв.

2,7, Принцип квiдкритостi' гласностi:а контрольованостi>> передбачас вiдкритiсть тадоступнiсть iнформаuiт про дiяльнiсть Кп ктурис*чпо - iнформацiйний центр мiста.герltополя)),KpiM випалкiв, визнач.r,r* Коr.титучiсю ru йопurи УкраТни.

2,8, I]еЙ КодекС перелбачас недопущення у взаемодiТ зi спiвробiтниками .га кадровiй гlолiтицiлискримiнацii за нацiональнiстю, arurrr, BikoM, фiзичним отаном, релiгiею, походженнямабо будь-якою iншою характеристикоIо.

2,9, ПраuiвникИ зобов'язаНi у,гримуватися вiД виконаFII'Я i.lшоi дозI]оJIеI]о'. за*оном роботи,ЯКЩО ВОНа ЗаВаЖае iM НzutеЖНИМ ЧИНом виконувати своi lIовноваження або якiй вогrи ловиннiпридiляти увагу протягом свого робочого часу.

III. OcHoBHi права та обов'язки

З,1, КожеН працiвниК КП кТуристично - iнформацiйний центр MicTa Тернополяl), несе особистувiдповiдальнiсть за належне дотримання kонституцiТ Украiни, .unonoou".ruu УкраТни,



професiйних стандартiв та етичних норм, що стосуються iх посад та рiвня вiдповiдальностi у
вiдповiдностi zto своТх посадових iнструкчiй, iнструкцiй з охорони працi.

3.2. Зобов'язаннЯ керiвникiВ переД працiвниКами КП кТуристично - iнформацiйний t{eHTp MicTa

тернополя>), включас: допомогу працiвникам дiяти об'сктивно, етично i

професiйно; iнвестицii у професiйний розвиток працiвникiв з метою розкриття ними свого

потенцiалу; пiдтримання атмосфери взасморозумiння та спiвробiтництва, в якiй немас мiСця

заJIякуванIIю, диOкримiнацiт та утискам i де ставленЕIя до кожного працiвника е шанобливим

та гiдним; поважне ставлення до права працiвникiв у вiльний вiд роботи на недоторканiсть
приватного життя i дотримання конфiденцiйностi iх персональних даних вiдповiдНо ло УМОВ

чинного законодавства; забезпечення безпе.tltих умов працi; застосуваIlltя об'сктивtrого i

справедливого ttiдходу до винагороди за працю.

3,3, Зобов'язаlrня перед отримувачами послуг, стороннiми органiзацiями: надання

високоякiсних послуг, що вiдповiдають квалiфiкачii, досвiду, професiйним знаннями

працiвникiв КП <Турисr,ично - iнформацiйний центр MicTa Тернополя); зДiйснення дiяЛЬНОСТi У
вiдповiдностi до законодавства УкраТни, з дотриманням етичних норм i ir-TTepeciB

суспiльства; зберiгання незале}Iсностi та об'сктивностi, уникнення реальних або поr'енцiйних

конфлirстiв iHTepeciB; захист конфiденцiйноi iнформачiю отримувачiв ПОСЛУГ i

використання отриманих вiд них даних тiльки для цiлей, безпосередньо пов'язаних з

дiяльнiстю КП кТуристично - iнформаuiйний центр MicTa Тернополя>); недопУщення бУДь-яКИХ

проявiв корупчii серед свотх працiвникiв, отримувачiв послуг тощо; дотримання високих
станлартiв етичноi поведiнки та iH.

3.4. Зобов'язання працiвttикiв кП кТуристично - iнформачiйний центр MicTa Терноtlоля)

включас чесну i сумлiнну працю, проявлення iнiцiативи i твор.lого пiдхолу при виконаннi
професiйних обов'язкiв, постiйне пiдвищеннi свосi професiйноi квалiфiкацii та лотримання
iнших принципiв цього Кодексу, якi зазначенi у розлiлi II <ocHoBHi принципи професiйrrоi

поведiнки>.

IV. Запобiгання корупцii

4.1. Прачiвники Kl1 кТуристиLIно - iнформацiйний центр MicTa Тернополя>l, повиннi суворо

дотримуватися дitочого законолавства Украiни, зокрема обмежень i заборон, передбачених

Законом Украiни uПро засали запобiгання i протидiТ корупчii), уникати дiй, якi MorKyTb бути

сприйнятi як пiдстава пiлозрювати Iх в корупчiТ.

4.2. Прачiвники, виконуючи своi професiйнi обов'язки, не повиннi перебувати у ситуаuii

фiнансовоi чи буль-якот iншот залех(ностi вiд TpeTix осiб чи органiзашiй, якi могли б впливати

на iх функчii.

4.З. ПрачiвниItи КП <'Гуристично - iнформаuiйний центр MicTa Тернополя>> повиннi керуватися

лише чинниМ законодаВствоМ УкраТни та запобiгати виникнення потенцiйного та реаJIьного
конфлiкту iHTepeciB; посадовi особи пiдприемства не можуть прямо чи опосередковано

спонукати у буль-яrtий спосiб пiдпорядкованих працiвникiв ло прийняття рiшень, l]чинення

дiй або бездiяльностi всупереч закону на користь cBoix приватних iн,герссiв або прива,гних

iHTepeciB TpeTix осiб; утримуватися вiд вчинення i (або) участi у вчиненнi корупцiйних
правопорУшень в iHTepecax або вiл iMeHi кП кТуристично - iнформацiйний центр MicTa

Тернополя>, утримуватися вiд поведiнки, яка мох(е бути тлумачено оТоЧУЮчиМи яК

готовнiсть вчинитИ або бра,ги участь у cKocHHi корупцiйного правоtIорушення; не вчиняти

лiй та не приймаr,и рiшегlь в умовах реаJIьного конфлiкту iH,r,epeciB; не розгоJlоrпува'ги i не

використовуваги в iншriй спосiб конфiденuiйну та iнпlу iнформаIдiю з обмеrкеним достуПОМ,

що стаJIа iм вiдома у зв'язку з виконанням своiх професiйних обов'язtсiв, KpiM випадкiв,

встановлених законом; утримуватися вiд виконання чи доручень керiвництва, якщо вони



СУПеречаТЬ Закону та iнших норм, якi передбаченi у антикорупцiйних нормативно-правових
актах.

V. Вiдповiдальнiсть за дотримання Кодексу поведiнки працiвникiв КП
<<Туристично - iнформацiйний центр MicTa Тернополя>>

5.1. Bci працiвники зобов'язанi дотримуватися даного Кодексу. Недотримання
працiвниками Кодексу може негативно позначитися на оцiнцi результатiв iх роботи i
призвести до заходiв впливу або до дисциплiнарноi вiдповiдальностi.

5.2. Посадовi особи, якi здiйснюють керiвництво працiвниками або контролюють ix роботу,
зобов'язанi вlкивати заходiв щодо дотримання ними цього Кодексу, вiдповiдно до
законодавства у межах своiх повноважень,

5.3. Пiдстави та Irорядоl( при,I,ягнення /.io вiдповiдальносr,i
Кодексу, пов'язаtIих з tсорупцiеlо, встановлIоеться Законом
rtорупцii>,

'Г.С. Ковальчук

за поруtIIен}{я вимог tlього
Украiни кПро запобiгання


