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МЕТА КОДЕКСУ
Метою цього Кодексу є закріплення правил етичної поведінки членів
Громадської Організації, заснованих на принципах і нормах, що є
загальновизнаними в суспільстві критеріями спілкування і взаємодії, з
урахуванням українських національних традицій та досвіду.
ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
1.

Поведінка членів Організації в межах їх статутних обов’язків і
повноважень керується загальноприйнятими моральними, етичними
цінностями і стандартами, напрацьованими світовим і українським
суспільством.

2.

Здійснюючи свою діяльність в Організації, її члени виявляють повагу та
розсудливість один до одного і осіб поза межами Організації.

3.

Члени Організації діють об’єктивно і неупереджено у відносинах з
громадськістю, незважаючи на власні інтереси, погляди чи переконання
або особисте ставлення до будь-яких осіб.

4.

Члени Організації не розголошують і не використовують конфіденційну
інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх обов’язків.

5.

Члени Організації вільні у своїх політичних, релігійних, соціальних та
інших поглядах, однак не можуть нав’язувати їх іншим членам
Організації.

6.

Члени Організації
Організації.

7.

Відповідальність, пунктуальність і доброзичливість – обов’язкові умови
взаємовідносин в Організації.

8.

Дії або вчинки члена Організації, які шкодять іншим членам або
Організації - несумісні з членством в Організації.

9.

Мінімальна участь члена Організації в діяльності Організації вважається
такою, якщо він сплачує членські внески у встановленому порядку,
приймає участь в голосуванні на Загальних зборах Організації та
підтримує зв’язок з Організацією.
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10.

Члени Організації утримуються від критики та осуду роботи Організації
та її членів.

11.

Пропозиції щодо роботи Організації, будь-які розбіжності або
непорозуміння між членами Організації, які безпосередньо впливають на
її діяльність, повідомляються Президенту Організації у письмовій формі
для подальшого їх аналізу та врегулювання.

12.

Положення даного Кодексу поширюються на всіх без виключення членів
Організації.

13.

Усі публічні виступи, заяви, в тому числі в ЗМІ, членів Організації від
імені Організації здійснюються за письмовим
узгодженням з
Президентом Організації.

14.

У разі порушення Статуту Організації,
даного Кодексу, інших
інструкцій та положень Організації, які призвели до нанесення
Організації шкоди, Організація може, у відповідності до чинного
законодавства, реалізувати своє право на відповідне відшкодування.
Порушення вищезазначених положень даного Кодексу може стати
причиною виключення з Організації.

15.

Право тлумачення положень даного Кодексу та внесення змін до нього
належить Президенту Організації за погодженням з Правлінням.

Президент
Громадської Організації

Куцел О.О.
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