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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом директора 
ДП «Черкасистандартметрологія» 
від <22.01.2022 р. № 1 #-АГ

ПРАВИЛА (НОРМИ)

етичної поведінки та дотримання 
антикорупційного законодавства працівниками 

ДП «Черкасистандартметрологія»



1 Посадові особи та працівники ДП “Черкасистандартметрологія” під час виконання 
своїх функціональних обов’язків повинні дотримуватись чинного законодавства, норм етики, 
принципів доброчесності у своїй поведінці, бути ввічливими у стосунках з керівниками, 
колегами та підлеглими, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій 
та Колективного договору.

Доброчесність передбачає:
спрямованість дій на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету 

загального блага підприємства над особистими, приватними або корпоративними інтересами;
неприпустимість використання майна, ресурсів підприємства в особистих цілях; 
недопущення конфлікту між колективними і особистими інтересами; 
нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома під час 

виконання працівником своїх посадових обов’язків, у тому числі після припинення трудових 
відносин з підприємством;

недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих 
фізичних чи юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2 Працівники ДП “Черкасистандартметрологія” толерантно і з повагою ставляться 
до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також 
зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або 
політиків.

3 Працівники ДП “Черкасистандартметрологія” діють об’єктивно, незважаючи на 
особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, 
ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4 Працівники ДП “Черкасистандартметрологія” сумлінно, компетентно, вчасно, 
результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення 
органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не 
допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна підприємства.

5 Працівники ДП “Черкасистандартметрологія” не розголошують і не 
використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з 
виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6 Працівники ДП “Черкасистандартметрологія”, незважаючи на особисті інтереси, 
утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва підприємства, якщо вони 
становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 
громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать 
законодавству.

7 Працівники ДП “Черкасистандартметрологія” самостійно оцінюють 
правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана 
у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник ДП “Черкаси
стандартметрологія” вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним 
законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або 
суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це 
безпосереднього керівника, або керівника підприємства та Уповноваженого.

У повноважений 
з антикорупційної діяльності / Анатолій КОСТЕНКО


