
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні Ради ЖООПРО 

від 21.12.2011 р. 
 

КОДЕКС ЧЕСТІ   
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ, РОБОТОДАВЦІВ 

ТА ОРЕНДАРІВ 
 
Житомирська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів (далі – 

ЖООПРО) створена представниками малого та середнього бізнесу Житомирської області 
для спільного створення сприятливих для підприємництва в регіоні та в Україні умов, 
розвитку малого та середнього бізнесу та захисту інтересів підприємців. 

Для виконання цієї мети кожен Член ЖООПРО зобов’язується діяти з дотриманням 
встановлених нижче етичних норм та взятих на себе зобов’язань щодо виконання 
прийнятих рішень і доручень, в рамках затвердженого Радою ЖООПРО Кодексу честі 
Член ЖООПРО: 

 
1. Член ЖООПРО здійснює свою громадську діяльність, дотримуючись 

принципів демократії, консолідованності, професійності, відповідальності, об’єктивності 
та доцільності. 

2. Член ЖООПРО при здійсненні своєї представницької діяльності на місцях, в 
регіонах, не має права допускати дій, спрямованих на дискредитацію членів ЖООПРО, 
місцевих, галузевих та інших громадських організацій, представників бізнесу.  

3. Член ЖООПРО має бути чесним, максимально дотримуватись принципу 
безконфліктності та взаємоприйнятного способу розв’язання проблем у стосунках з 
владою та в середині самої ЖООПРО.  

4. Член ЖООПРО має діяти на підставі спільно узгоджених рішень, за 
дорученням або в рамках визначених повноважень.  

5. Члени ЖООПРО повинні відповідально ставитися до виконання покладених на 
них обов’язків, можуть надавати потрібну інформаційно-правову, навчальну та 
консалтингову допомогу один одному. 

6. Члени ЖООПРО зобов’язані обмінюватись правдивою інформацією, 
утримуватись від оприлюднення або поширення неперевіреної, оманливої інформації, 
викривлених відомостей з будь-яких питань. 

7. Конфіденційна або службова (внутрішня) інформація, яка стає відома Члену 
ЖООПРО, завдяки інформаційній підтримці, наданій іншими Членами ЖООПРО, 
поширеній для обговорення, підготовки та проведення спільних заходів, проектів, а також 
з метою отримання висновків Комітетів і робочих груп, у т.ч. щодо аналізу текстів 
законопроектів, здійснення моніторингу, тощо, не підлягає розголошенню без офіційної 
(письмової) згоди джерела інформації. 

8. Будь-який Член ЖООПРО не повинен брати участь в неузгоджених з ЖООПРО 
будь-яких заходах громадського протесту, розуміючи той факт, що це може негативним 
чином позначитись на іміджі ЖООПРО та репутації її членів, а також повинен повідомляти 
Секретаріат ЖООПРО про свою участь в регіональних, локальних акціях. 

9. Члени ЖООПРО ніколи не залишать у біді свого колегу, підприємця, а відтак, 
завжди прийдуть на допомогу членам і партнерам ЖООПРО. 

10. Член ЖООПРО об’єднують свої зусилля для забезпечення фінансової 
стабільності та ефективної роботи ЖООПРО, для чого здійснюють необхідний пошук 
фінансового та матеріально-технічного забезпечення проведення спільних заходів і 
діяльності ЖООПРО. 


