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ЗВЕРНЕННЯ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА
ТОВ «ЕКОПЛАСТ»
Кодекс корпоративної етики компанії «Екопласт» – це декларація обов’язків компанії
«Екопласт» перед суспільством, діловими партнерами, клієнтами та передусім перед її
співробітниками.
Кодекс — це офіційний документ, якому зобов’язані слідувати усі співробітники
компанії, незалежно від досвіду, рівня посади, особистих звичок чи уподобань, та який
регулює потребу будувати правильні взаємовідносини із колективом та суспільством,
дотримуватися усіх етичних стандартів у повсякденній діяльності компанії.
Впроваджуючи та пропагуючи Кодекс корпоративної етики, ми маємо на меті
поліпшити:

 розуміння партнерами та персоналом місії компанії «Екопласт», її цілей та стратегії;
 формування бажаної корпоративної культури;
 визначення спільних цінностей, що поділяються керівництвом та співробітниками
компанії «Екопласт»;

 ефективність адаптації нових співробітників та прийняття ними спільних цінностей
компанії.

Чесність і порядність лежать в основі діяльності компанії «Екопласт». Довіра наших
клієнтів та ділових партнерів є запорукою успіху, як компанії в цілому, так і кожного її
співробітника зокрема.
Кожен співробітник повинен усвідомлювати персональну відповідальність перед
клієнтами, діловими партнерами та колегами за якісне та сумлінне виконання своїх
посадових та робочих обов’язків, що також є запорукою досягнення нашого спільного
успіху.
Як одні з лідерів галузі ми повинні дотримуватись найвищих стандартів професійної
етики - вести бізнес чесно, прозоро та фахово, що вкрай важливо для зміцнення ділової
репутації компанії та збереження її конкурентних переваг.
Ми дуже цінуємо репутацію компанії «Екопласт», репутацію наших клієнтів та
партнерів. Етичне ведення бізнесу слугує моральним компасом в нашій повсякденній
роботі і лежить в основі всіх наших вчинків, ділових рішень та є способом досягнення
наших цілей.
Ми заохочуємо відкриту корпоративну культуру, коли кожен співробітник може
поділитися своїми ідеями, обмінятися інформацією, звернутися за порадою та обговорити
проблему.
Як вище керівництво компанії «Екопласт» ми зобов’язуємося забезпечити управління
компанією у повній відповідності з моральними, етичними та правовими стандартами, які
викладено в Кодексі корпоративної етики та вимагаємо їх виконання збоку співробітників
усіх підрозділів компанії.
СПІВЗАСНОВНИКИ ТОВ «ЕКОПЛАСТ»
__________________________

________________________

Леонід Бохонько

Віктор Тимцясь
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ПРО КОМПАНІЮ «ЕКОПЛАСТ»
Літопис компанії

За весь час діяльності компанія справедливо
отримала близько півсотні нагород, відзнак та
подяк, що свідчить про правильний підхід до
ведення бізнесу та визначення головних
цінностей компанії, а саме:
сучасні технології та обладнання;
інновації та саморозвиток;
висококваліфікований персонал;
постійний контроль якості;
гнучкий та індивідуальний підхід до
кожного партнера.
До ключових переваг компанії ми також
з гордістю відносимо налагоджений сервіс
європейського рівня. Компанія співпрацює
тільки з перевіреними і надійними
постачальниками сировини та лише на
офіційних умовах. Наші партнери – це
компанії, що працюють на ринках Європи,
Латинської Америки та південно-західної
Азії.






Компанія «Екопласт» заснована
28 квітня 2001 року.
Свою діяльність компанія «Екопласт"
розпочала з виробництва поліетиленових
мішків для сміття та вже за кілька років
значно розширила асортимент продукції
товарів для дому.
Починаючи з 2008 року основним видом
діяльності компанії є виробництво пакетів
для запікання харчових продуктів. В цьому
ж році компанія стає членом PLMA
(Асоціація виробників приватних торгових
марок) та отримує свою першу визначну
нагороду «Лідер галузі 2008».

В компанії впроваджена інтегрована
система управління якістю, яка сертифікована
відповідно до вимог Системи управління
якістю ІSO 9001:2015 та Системи безпеки
харчових продуктів FSSC 22000.

За декілька років компанія розробляє та
впроваджує у виробництво кліпсу з
термостійких полімерних плівок для
затягування пакетів. У 2010 році компанія
«Екопласт» отримує нагороду «Компанія
року 2010» з-поміж 35000 підприємств
галузі в Україні.

Сьогодні компанія «Екопласт» є одним із
лідерів з виробництва складених пакетів для
запікання харчових продуктів - у світі.

Політика та цілі компанії

У 2013 році компанію «Екопласт» визнано
одним з кращих експортерів та представлено
до відзнаки «Експортер року». В цьому ж
році компанію нагороджено статуеткою та
дипломом лауреата Всеукраїнської програми
«Золоті руки країни».

Політика компанії – це бути відкритими
та гнучкими, повністю відповідати і навіть
перевершувати
очікування
наших
споживачів та ділових партнерів, при цьому
вести бізнес чесно, прозоро та фахово.

За 20 років успішної діяльності компанія
завоювала та зміцнила репутацію надійного
виробника та постачальника, який завжди
оперативно вирішує особливі запити своїх
партнерів та клієнтів.

Наша місія – 100% задоволеність
споживачів від зручного та швидкого
приготування страв з використанням якісної
продукції нашої компанії.
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Структура компанії – це наш внутрішній
устрій, що характеризує склад відділів та
систему взаємозв'язків пов`язаних між
собою
для
забезпечення
досягнення
стратегічних цілей компанії.

Наша ціль – постійний розвиток:
 розширення ринків збуту та
асортименту нашої продукції;
 довготривала і взаємовигідна співпраця
з нашими партнерами;

компанією
«Екопласт»
Управління
здійснює команда професійних менеджерів
під керівництвом директора.

 довіра споживачів;
 постійна прибутковість і лідируюча
позиція компанії «Екопласт» на ринках,
де представлена наша продукція

Організаційна
структура
компанії
«Екопласт» побудована за принципом
підпорядкованості за ієрархією (вертикаллю).
Співробітники компанії згруповані у відділи
та підпорядковані своїм керівникам відділів,
що дає змогу чітко усвідомлювати своє
місце в організації для командної роботи
над досягненням цілей компанії.

Філософія компанії

Тому
ми
оцінюємо
ефективність
організаційної структури за її можливостями
у справі досягнення стратегічних цілей, які
стоять перед компанією «Екопласт».
За виробничої необхідності та в інтересах
бізнесу структура компанії може бути змінена,
для цього HR відділом розробляються
оптимальні пропозиції, які
подаються на
погодження директору.

Цінність компанії
Беззаперечною цінністю компанії є її
персонал.

Систематичне навчання та розвиток
персоналу для підтримання та підвищення
його професійного рівня – одна з наших
головних задач задля утримання лідируючих
позицій компанії на світовому ринку.

Структура компанії
За тривалий час діяльності компанії її
структура безперечно змінювалась та
вдосконалювалась, виходячи із стратегічних
цілей та вимог ринку.
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ДІЛОВА ЕТИКА КОМПАНІЇ «ЕКОПЛАСТ»
Принципи ділової етики
компанії

Ділова етика відносно
наданих послуг і
фінансової документації
Усі послуги компанії «Екопласт»
повинні здійснюватися професійно й
чесно, відповідно до прийнятих стандартів,
процедур, положень та політики компанії у
галузі
якості,
харчової
безпечності
продукції, охорони праці та довкілля, а
також діючого законодавства України та
країн
ділових
партнерів.
Компанія
«Екопласт» зберігає незалежність і не
піддається тиску й стимулам змінити
результати перевірки, сертифікації або
тестування, чи включити у звіт неправдиві
відомості.

це підґрунтя нашого бренду та репутації.
Найкращі
довгострокові
відносини
базуються на довірі, тому наші клієнти,
ділові партнери, персонал та суспільство, в
якому ми здійснюємо свою трудову
діяльність, розраховують на вірність
спільним інтересам та дотриманні
нами
ділової етики.

у всіх наших діях і вчинках ми повинні
бути максимально чесними перед собою,
своїми клієнтами та колегами. Ніякі обставини
не виправдовують неправди й обману.

Усі результати перевірки повинні бути
належним чином задокументовані. Звіти,
сертифікати, протоколи та інші документи
не повинні містити неправдивої інформації,
що вводить в оману. Висновки і
зауваження повинні бути підтверджені
достовірним і точним звітом про виконану
роботу, складеним відповідно до вимог
ведення документації в компанії «Екопласт».

бути
справедливими
означає,
дотримуватись правових та моральних
норм, сумлінно виконувати свої обов`язки
та
дотримуватись
загальноприйнятого
порядку, діяти неупереджено та поважати
інших, завжди мати свою точку зору, але
прислуховуватися до спільної думки.

Інформація, записана у звітності
компанії «Екопласт», повинна бути
достовірною й об'єктивною, актуальною й
точною. Усі фінансові операції повинні
бути правильно й точно
проведені та
зафіксовані,
а
дані
мають
бути
підтверджені відповідною документацією.
Усі
записи
повинні
зберігатися
відповідно до вимог чинного законодавства
й стандартів компанії «Екопласт».

кожна наша дія або бездіяльність має свої
наслідки. Ми розуміємо наслідки прийнятих
нами рішень і не звинувачуємо інших у своїх
діях.
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Етика відносно
виробленої продукції
 проявляти солідарність, взаємодопомогу
та наставництво до нових співробітників,
навчати їх з метою якнайшвидшого
набуття навиків самостійної роботи й
обізнаності в специфіці професії задля
виробництва якісної та безпечної
продукції;
 завжди й в усьому дотримуватися
принципів ощадливого виробництва.
Ставитися до майна компанії, як до свого
власного. Пам'ятати про те, що розумно
заощаджені ресурси, зокрема і час –
поліпшують
фінансовий добробут
нашої компанії, а отже і наш особистий
добробут, завдяки своєчасним та повним
виплатам заробітної плати;
 бути зацікавленим у виробничому
процесі, не обмежувати зону своєї
відповідальності тільки своїм робочим
місцем. У випадках виявлення фактів
порушення іншими
співробітниками
інструкцій чи стандартів
діючої
Інтегрованої Системи Управління Якістю
та Харчової Безпечності або
Кодексу
корпоративної етики – вказувати їм на ці
порушення;
 пам'ятати, що й за межами приміщень
компанії «Екопласт» – співробітник є
носієм іміджу та репутації компанії;
 керуватися принципом: «Завжди краще
зробити добре одразу, ніж згодом
переробляти», бо це призводить до втрати
часу, втрати продуктивності та втрати
матеріальних цінностей.

Компанія «Екопласт» виробляє та
реалізовує продукцію, якість та харчова
безпечність
якої
повною
мірою
відповідають вимогам діючої інтегрованої
системи управління якості та харчової
безпечності нашої компанії та умовам
контрактів з діловими партнерами.

Усі співробітники компанії «Екопласт»,
задіяні у виробництві продукції, повинні
дотримуватися таких принципів:
 виробляючи продукцію – думати про
кінцевого споживача, його безпеку та
задоволеність
при
користуванні
нашою продукцією. Завжди прагнути
зробити найякісніший продукт та
звертати увагу на найдрібніші деталі;
 у виробничих процесах неухильно
дотримуватися вимог діючої системи
менеджменту якості та харчової
безпечності,
методик,
робочих
інструкцій та процедур, зокрема й
політики компанії «Екопласт» у галузі
якості, харчової безпечності продукції,
охорони праці та довкілля;

Взаємини з клієнтами

 завжди дотримуватися особистої
гігієни праці та гігієни робочого місця.
Показником високої культури праці в
нашій компанії є підтримання чистоти
та
порядку на робочому місці за
системою «5S».
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Ми прагнемо до найвищих стандартів
обслуговування,
тому
враховуємо
особливості інтересів кожного клієнта при
забезпеченні їх найкращим сервісом.

Як з клієнтами, так і з будь-яким
відвідувачем нашої компанії співробітники
повинні
поводитися
шанобливо
та
привітно.
За
правилом
компанії
відвідувачів офісу зустрічає секретар та
особисто супроводжує до необхідних
фахівців або інформує їх про прихід
відвідувача.
Не
повинно
виникати
ситуацій, коли відвідувач знаходиться в
офісі один без супроводу секретаря та
тривалий час очікує на зустріч зі
співробітником компанії.

Ми зацікавленні у встановленні
довгострокових партнерських взаємин із
клієнтами
і
максимально
сприяємо
розвитку цих взаємин, створюючи усі
необхідні умови.

На появу клієнта співробітник нашої
компанії повинен відреагувати негайно.
Обслуговування клієнта телефоном.
Враження про компанію «Екопласт»
складається у клієнта, зокрема при першій
телефонній розмові, тому співробітники
компанії, які комунікують з клієнтами,
зобов'язані
мати
навики
ділового
спілкування телефоном.

У взаєминах з клієнтами та діловими
партнерами ми дотримуємося таких
принципів:
 створення рівних умов для усіх наших
клієнтів, адже ми не розділяємо їх на
важливих і незначних;
 застосування індивідуального підходу
до потреб та вимог кожного клієнта,
оскільки кожен з них має для нас
неабияку цінність;
 забезпечення клієнтів продукцією і
послугами лише найвищої якості
відповідно до їхніх вимог;
 чесність у всіх аспектах нашої комерційної
діяльності: повне виконання своїх
зобов'язань й очікування виконання
зобов'язань від своїх партнерів;
 обов’язковий після продажний сервіс та
уважний розгляд звернень клієнтів;
 конструктивне і своєчасне задоволення
можливих претензій клієнта;
 бережемо свою репутацію, суворо
дотримуємось норм ділової етики та
права;
 розраховуємо, що наші ділові партнери
також підтримують високі стандарти
етики;
 завжди знаходимо взаємовигідне рішення,
враховуємо культурні особливості
країн і регіонів при прийнятті рішень і
здійсненні своєї діяльності.

Неприпустиме ігнорування телефонних
дзвінків: не пізніше третього сигналу
дзвінка
повинна
бути
відповідь.
Відповідаючи на телефонний дзвінок,
необхідно
привітатися
першим,
відрекомендуватися та повідомити назву
компанії. Вхідні телефонні дзвінки в
компанії «Екопласт» приймає секретар та
переадресовує необхідним співробітникам.
У випадку, коли співробітник не має
можливості взяти слухавку, на телефонний
дзвінок повинен відповісти хтось із колег.
Телефонний дзвінок не повинен бути
залишений без уваги.
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Взаємини з конкурентами

Взаємини з персоналом
Кадрова політика нашої компанії
направлена на створення згуртованої та
високопрофесійної команди однодумців,
здатної
об’єктивно
і
відповідально
реагувати на змінні вимоги ринку.
Компанія «Екопласт» будує свої
відносини з персоналом на принципах
довгострокової співпраці, взаємоповаги і
неухильного
виконання
взаємних
зобов’язань.

У взаєминах з конкурентами ми
погоджуємось, що здорова економічна
конкуренція сприяє підвищенню добробуту
населення та держави. Ми поважаємо
інтелектуальні та фізичні права конкурентів
на
власність,
уникаємо
застосування
незаконних методів впливу.

Взаємодію Вищого керівництва
компанії з персоналом регламентовано
Колективним договором і Правилами
внутрішнього трудового розпорядку, в
яких визначено права та обов’язки
роботодавця і працівників, а також
стандартами ІСУ Управління людськими
ресурсами, в яких зазначено пріоритетні
напрями впровадження HR стратегії.
Ділові відносини в компанії будуються
таким чином, щоб:

Наша компанія здійснює свою політику
в сфері бізнесу на підставі конкурентної й
чесної ринкової практики. Компанія ніколи
не вступає у відносини з конкурентами,
зокрема підписання угод, якщо такі
відносини або домовленості можуть
негативно відобразитись або вплинути на
ринки, на яких працюють компанії.
Ми уникаємо несправедливих угод з
конкурентами
щодо
питань
цінової
політики.

 встановити з персоналом відносини,
засновані на довірі, порядності й
чесності;
 забезпечити коректне поводження та
повагу
до
базових
людських
цінностей і прагнень;
 забезпечити недоторканність приватного
життя співробітників;
 забезпечити захист персональних даних
співробітників;

Наша компанія не надає свідомо
неправдиву або недостовірну інформацію
про свої послуги або можливості, як і
свідомо
зневажливу й недостовірну
інформацію про своїх конкурентів.

 сформувати в співробітника почуття
приналежності до компанії;
 стимулювати постійний розвиток
співробітників на всіх рівнях за
допомогою навчання;

Наша компанія не займається збором
конфіденційної інформації про своїх
конкурентів, використовуючи незаконні
або такі, що суперечать діловій етиці
засоби.

 забезпечити конкурентний рівень
заробітної плати;
 створити безпечні здорові й комфортні
умови
праці
для
кожного
співробітника;
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 ставитися до кожного співробітника з
повагою, не обмежувати почуття його
власної
гідності,
не
допускати
зловживань на робочому місці,
зокрема
сексуальних
домагань,
фізичного чи психологічного насильства
або принижень співробітників у будьякій формі;

Компанія «Екопласт» у взаєминах з
персоналом ґрунтується на принципах
рівних можливостей незалежно від раси,
кольору шкіри, статі, релігії, політичних
переконань, соціального походження, віку
або стану здоров'я (інвалідності). Не
допускається дискримінація за вище
зазначеними критеріями, співробітники
компанії оцінюються лише відповідно до
їхніх робочих навичок, кваліфікації,
поводження й рівня виконання своїх
обов'язків.

 не допускати використання примусової
праці
й
недобровільної
праці
ув'язнених.

Разом з тим наша компанія не
користується послугами постачальників
або субпідрядників, які застосовують
примусову або дитячу працю. Для цього
ми застосовуємо помірковану практику
перевірок і моніторингу, щоб бути
впевненими в тому, що потенційні
постачальники чи субпідрядники належним
чином дотримуються зазначених вимог
нашої компанії.

Наша компанія підтримує принципи
загальної поваги прав людини та принципи
у сфері праці, які є ключовими
основоположними принципами в системі
норм міжнародного права, а також,
відповідно до Конституції України, є
складником правової системи України.
Ми підтримуємо й поважаємо:
 захист прав людини, що визнані
міжнародними документами;

▪ повага до співробітників

 рівноправність у праці й зайнятості,
заборону дискримінації в праці;

Ми впевнені, що успіх і стабільність
нашої компанії головним чином залежать
від професіоналізму тих, хто в ній працює.
Саме тому

 свободу об'єднання й діюче визнання
прав на укладання колективного
договору;
 свободу праці й зайнятості, заборону
примусової праці;
 діючу заборону на використання дитячої
праці.
За правилами компанії, ми не наймаємо на
роботу неповнолітніх осіб, яким не
виповнилося 18 років. Наша компанія
виступає проти будь-яких форм експлуатації
дітей, рабської праці, не вдається до продажу
або торгівлі дітьми.

Ми з повагою ставимося одне до одного
й очікуємо, що всі співробітники компанії
«Екопласт» керуватимуться почуттям
особистої відповідальності. У нас працюють
компетентні
мотивовані
люди,
які
поважають наші цінності, та яким
компанія надає рівні можливості для
розвитку і кар’єрного зростання.
Наші зусилля спрямовані на підтримку
безпечного й здорового робочого середовища,
тому для нас дуже важливо дотримуватися
всіх законів і норм трудового законодавства.

9

ТОВ "ЕКОПЛАСТ"
Один з наших принципів – рівні
можливості найму для всіх категорій
співробітників, а це означає, що в компанії
«Екопласт» немає й не може бути місця
дискримінації або будь яким притисненням.
Не
допускається
вимагати
при
працевлаштуванні проведення тесту на
вагітність або інших форм медичного
огляду (ВІЛ/СНІД), що можуть призвести
до дискримінації.

У компанії «Екопласт» не допускається:
 агресія, залякування, усні образи,
зокрема образи з намірами сексуального
характеру або образливі вислови на
адресу протилежної статі;
 тиск на рішення керівництва щодо
роботи
або
спроба
шантажу,
запрошення на роботу близьких
родичів та їхнє необґрунтоване
кар’єрне просування;

Наш обов'язок – створити комфортне
робоче середовище, у якому співробітники
відчуватимуть поважне ставлення до себе,
незалежно від індивідуальних відмінностей,
талантів і особистих якостей.

 використання ресурсів компанії в
особистих цілях;
 вислови та дії, які можуть завдати збитку
компанії;
 вживання алкогольних напоїв на
робочому місці або на території
компанії. Вживання легких алкогольних
напоїв
допускається
в
рамках
спеціальних подій і обмежується
нормами ділового етикету.

Наше завдання полягає в тому, щоб
робота кожного співробітника оцінювалася
об'єктивно, на основі особистого внеску в
досягнення спільного результату.
Ми вітаємо відмінності між співробітниками
та максимально використовуємо пов'язані із
цим переваги індивідуальних відмінностей
і внесок кожного. При цьому ставимось
один до одного шанобливо, підтримуючи
атмосферу довіри та відкритості.

Компанія «Екопласт» підтримує
прагнення
співробітників
запобігати
протиправній або неетичній поведінці.
Якщо співробітник зіткнувся з такою
поведінкою, йому слід інформувати свого
безпосереднього керівника або повідомити
у відділ управління персоналом.

Ми
визнаємо
потребу
кожного
співробітника в досягненні балансу між
особистими та професійними сторонами
свого життя. Ми поважаємо права
співробітників на недоторканність приватного
життя, тому просимо надавати тільки ту
особисту інформацію, яка необхідна для
бізнес-процесів
нашої
компанії
або
вимагається діючим законодавством.

▪ відносини між співробітниками
Ділові відносини між співробітниками
та їхня субординація на робочому місці
визначена організаційною структурою
компанії
«Екопласт».
Взаємозв’язок
відділів та їхніх співробітників у компанії
регулюються Положеннями про відділи.

Керівники відділів нашої компанії
несуть особисту відповідальність за
забезпечення
ефективної
взаємодії
підрозділів. Прагнучи
бути еталоном
поведінки
для
співробітників
свого
підрозділу, вони повинні демонструвати
шанобливе, доброзичливе відношення до
всіх співробітників компанії та зовнішніх
партнерів.

Принципи загальних етичних правил
між співробітниками:
 вітайтеся з усіма;
 не торкайтесь особистих тем у робочий
час і не обговорюйте керівництво та
колег, якщо це не стосується робочого
процесу;
 у відносинах з колегами однієї ланки
дотримуйтесь корпоративної етики:
партнерства, доброзичливості, розуміння
своїх особистих завдань та повної
відповідальності за них;
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 дотримуйтесь прозорого робочого

Для нас важливо підтримувати дух
співпраці всередині компанії. Тому ми не
вітаємо конкурентні відносини між
співробітниками і підрозділами.

процесу з чітко розподіленими
завданнями (для зменшення кількості
неефективних
співробітників у
цьому процесі);

Наша принципова позиція: до всіх колег
в компанії, як і до наших клієнтів та
ділових
партнерів, ми ставимося з
повагою і доброзичливістю. Кожен з нас
прагне максимально повно і відповідально
виконувати свої обов'язки, роблячи свій
внесок для досягнення стратегічних цілей
компанії.

продумано висловлюйтесь про
результати роботи колеги, адже
жорстка критика, із зачіпанням
особистих якостей людини, не
сприятиме покращенню робочого
процесу та взаємин.



Наш підхід «відкритих дверей» дозволяє
співробітникам на усіх щаблях відкрито
спілкуватися між собою та безперешкодно
долучатися до робочих процесів. Участь
персоналу в роботі компанії на всіх рівнях
починається з відкритого обміну думками,
як щодо окремих аспектів бізнесу, так і з
приводу
діяльності компанії в цілому.

▪ обмін інформацією
В нашій компанії на будь-якому етапі
робочих процесів усі співробітники
неодмінно спілкуються один з одним,
діляться
між
собою
важливою
інформацією і отримують вказівки від
своїх керівників, тобто здійснюють
постійну комунікацію — процес обміну
інформацією.

Наша компанія всіляко вітає й заохочує
конструктивні пропозиції співробітників зі
зміни
або
удосконалення
існуючої
практики ведення бізнесу.

Процес організаційної комунікації в
компанії налагоджено таким чином, що
інформація поширюється в робочі групи
та у відділи завдяки інформуванню
керівників відділів чи процесів через
зібрання або наради з подальшим
доведенням робочої інформації до усього
персоналу компанії.

Робота в команді й зусилля усіх
співробітників є умовами досягнення успіху.
Компанія «Екопласт» вітає доброзичливі
взаємостосунки співробітників та усіма
силами сприяє збереженню сприятливого
соціально-психологічного клімату в колективі.
Усі суперечності між
співробітниками
першочергово
вирішуються
їхніми
безпосередніми
керівниками,
а
це
означає, що безпосередній керівник
зобов’язаний вислухати свого підлеглого
співробітника й відреагувати належним
чином.

В нашій компанії засобами
комунікації є:
 усна комунікація;
 телефонія: офісна АТС, яка дозволяє
ефективно користуватися внутрішнім
дротовим телефонним зв'язком;
 радіотелефонний зв'язок: стільниковий
зв’язок через мобільні корпоративні
телефони;

Якщо безпосередній керівник не може
або не бажає вислухати свого підлеглого,
чи є учасником суперечки, то співробітник
має право звернутися у відділ управління
персоналом до представника вищого
керівництва
з
питань
соціальної
відповідальності. Найвища інстанція для
звернень співробітників – Вище керівництво
компанії.

 Еmail-повідомлення між корпоративними
поштовими скриньками;
 відеоконференції;
 інформаційно-комунікаційний ресурс
компанії - БуЗуКа;
 факс.
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Найприйнятнішим в нашій компанії є
обмін інформацією завдяки горизонтальній
комунікації між різними відділами та
ключовими фахівцями, що дозволяє
визначити чіткий розподіл обов'язків,
повноважень і відповідальності структурних
підрозділів, використання сучасних засобів
комунікації та дотримання службової етики
взаємин, внаслідок чого досягається
координація і цілковите узгодження
діяльності співробітників для досягнення
стратегічних цілей нашої компанії.

 на період тимчасової відсутності
співробітника (відпустка, відрядження,
тимчасова непрацездатність) більше
одного робочого дня – налаштовувалось
автоматичне сповіщення відправників
електронних листів про відсутність та
зазначався
період
відсутності
співробітника і до кого можна
звернутися у цей період;
 відповідь на отриманий електронний
лист має бути надана протягом 24-х
годин з моменту надходження листа
співробітнику, який є основним
одержувачем листа. У випадку, якщо
лист одночасно відправлено декільком
співробітникам,
пріоритетність
одержувачів слід розуміти за порядком
внесення
електронних
адрес
з
першого до останнього. У разі
неможливості
надати
вичерпну
відповідь протягом 24-х годин –
автору листа має бути повідомлено
строк, за який така відповідь йому
буде надана. Електронні листи не
повинні залишатись без відповіді;
 співробітник, який надіслав
електронного листа, але не отримав
будь-якої відповіді протягом 24-х
годин, повторно відправляє даний
електронний лист із додаванням у
копію
директора
компанії
та
телефоном протягом робочого дня
повідомляє одержувачу електронного
листа про повторне надсилання.
Даний пункт є обов’язковим до
виконання і, у разі ухилення від його
виконання, відповідальність за не
отриману інформацію несе співробітник,
який повторно не надіслав лист;
 при вирішенні будь-яких робочих
питань, погодження директора або
вказівки
до
роботи
надіслані
електронним листом - важаються
офіційними;

Для співробітників компанії, які
користуються корпоративною електронною
поштою, поштові програми мають бути
налаштовані таким чином, щоб:
 електронний лист містив підпис, у
якому зазначалось: ім’я та прізвище
співробітника, назва його посади,
назва та логотип компанії «Екопласт»,
контактні телефони, за потреби:
SKYPE компанії «Екопласт», офіційну
поштову адресу компанії «Екопласт» ,
адресу ВЕБ-сайту компанії «Екопласт»;
 у відповідь на отримані листи,
автоматично створювались і надсилались
програмою
«підтвердження
про
отримання» та/або «підтвердження
про прочитання» із зазначенням дати,
теми та дублюванням перших трьох
рядків тексту листа оригіналу;
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 ознайомлення співробітників з робочою
документацією
компанії
через
електронну
пошту
вважаються
офіційними, якщо співробітник надіслав
інформування про ознайомлення.

 залучення як постачальників або
субпідрядників
для
компанії
«Екопласт» організацій, у яких
співробітник компанії «Екопласт» або
його член сім’ї чи близька особа
прямо або опосередковано має
фінансові інтереси - не допускається,
за винятком випадків коли:
* співробітник відкрито й чесно
повідомив керівнику про потенційний
конфлікт інтересів;
* співробітник, що перебуває в
конфлікті інтересів, не бере участі в
процесі закупівель.

Конфлікт інтересів
Конфлікт інтересів виникає, коли особисті
цілі й особиста вигода співробітника
компанії можуть перешкодити йому
об'єктивно, незалежно й неупереджено
виконувати свої службові обов'язки або
приймати важливі управлінські рішення. Те
саме відноситься до членів сім’ї та
близьких
осіб
співробітників
нашої
компанії, якщо їхня діяльність або
особисті інтереси суперечать інтересам
компанії «Екопласт» .

Конфлікт інтересів може виникнути з
багатьох причин. У випадку виникнення
сумнівів щодо можливого конфлікту
інтересів, співробітникові слід звернутися
до керівництва для одержання роз’яснень
та рекомендацій.
Співробітники компанії «Екопласт»
повинні повідомити свого безпосереднього
керівника, якщо вони вважають, що їхні
особисті інтереси або особисті інтереси
члена сім’ї чи близької особи потенційно
можуть суперечити інтересам компанії
«Екопласт» .

Співробітники зобов’язані уникати
ситуацій і не створювати конфлікту
інтересів, до яких зокрема належать:
 використання компанії «Екопласт», її
репутації, доступу до службової
інформації з метою особистого
збагачення або збагачення інших осіб;
 одержання особистої вигоди або
вигоди членів сім’ї, близьких осіб або
інших осіб шляхом зловживання своїм
службовим становищем у компанії
«Екопласт»;
 пропозиція із надання особистих
професійних і консультаційних послуг
клієнту або потенційному клієнту
компанії «Екопласт», зокрема і за
межами компанії;

Якщо через об'єктивні причини
усунення конфлікту інтересів неможливе,
інтереси клієнтів мають найвищий
пріоритет. У разі виникнення конфлікту
інтересів
співробітника
і
компанії,
пріоритет мають інтереси компанії.

 створення конкуренції компанії
«Екопласт»
внаслідок
створення
власного аналогічного бізнесу або
сторонньої роботи на конкурентів;

Найм на роботу члена сім’ї або близької
особи,
працюючого
в
компанії
співробітника,
суперечить
правилам
компанії задля уникнення можливого
конфлікту інтересів.
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В особливих випадках, для прийняття на
роботу таких осіб, співробітнику компанії
потрібна попередня згода директора компанії
та керівника відділу управління персоналом.
Повний перелік членів сім’ї та близьких
осіб визначено чинним Законом України
«Про запобігання корупції».
Усі існуючі або потенційні конфлікти
інтересів у професійних або особистих
відносинах
співробітників
підлягають
неупередженому й докладному розгляду.
Різні ситуації, що виникають у зв’язку зі
спірними питаннями, конфліктом інтересів,
розглядаються Вищим керівництвом компанії
за участю керівника відділу управління
персоналом компанії.

Компанією «Екопласт» не схвалюється
працевлаштування співробітника на додаткову
роботу в іншу організацію, якщо ця
організація:
 є клієнтом компанії «Екопласт», для
якої співробітник виконує послуги як
свої службові обов’язки в компанії
«Екопласт»;
 є конкурентом компанії «Екопласт»;
 займається постачанням товарів,
сировини, матеріалів або послуг для
компанії «Екопласт».
Ненадання інформації директору компанії
або керівнику відділу управління персоналом
про таке працевлаштування є порушенням
Кодексу корпоративної етики компанії
«Екопласт» та тягне за собою певні наслідки,
зазначені у розділі Відповідальність за
дотримання Кодексу.

Зовнішні зв'язки

За наявності такої діяльності або наміру
залучитися до неї співробітник компанії
зобов’язаний:

Наша компанія використовує Інтернет
ресурси для вільного доступу усіх
зацікавлених осіб до інформації, що
розкривається компанією «Екопласт».

 проінформувати свого безпосереднього
керівника та відділ управління
персоналом про наявність іншої
трудової діяльності;

На WEB-сайті нашої компанії в
загальнодоступному режимі представлено
інформацію про компанію «Екопласт»,
продукцію, яку виготовляє компанія, етапи
розвитку компанії, звіти з корпоративної
соціальної
відповідальності,
Кодекс
корпоративної етики, діючі сертифікати та
контакти.

 бути певним, що ця діяльність не
принесе збитку в будь-якій формі
іміджу або матеріальним цінностям
компанії «Екопласт»;
 дотримуватися правил збереження
конфіденційної
інформації
та
комерційної таємниці, які встановлені
даним
Кодексом
та
іншими
документами компанії;

При участі в інтерактивних дискусійних
форумах, в соціальних мережах, засобах
масової інформації співробітники компанії
«Екопласт» повинні діяти відповідно до
вимог Кодексу корпоративної етики.

 не допускати негативного впливу цієї
діяльності на виконання своїх прямих
обов'язків в компанії «Екопласт»;

Співробітники компанії, в яких немає
відповідних повноважень не мають права
виступати від імені усієї компанії
«Екопласт»,
відрекомендовуватись
представниками компанії при випадкових

 здійснювати іншу трудову чи
комерційну діяльність тільки у свій
неробочий час відповідно до положень
компанії та діючого трудового
законодавства.
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вуличних інтерв’ю або відеозйомках
журналістських репортажів, обговорювати
або розкривати будь-яку дотичну до
компанії інформацію засобам масової
інформації, а також робити будь-які заяви
для громадськості від імені компанії
«Екопласт».

В процесі діяльності компанії
«Екопласт» з боку органів державного
регулювання або державних службовців
співробітникам компанії можуть бути
направлені
письмові
або
усні
інформаційні запити відносно компанії
«Екопласт». У випадку надходження
таких запитів, щодо надання інформації
або документації, співробітники повинні
звернутися в юридичну службу компанії
для консультації.

Фірмові бланки компанії «Екопласт»,
електронні листи та інша офіційна
документація не повинні містити особисті
думки співробітників на предмет релігії чи
політики, а також будь-яку інформацію, яка
може спричинити суперечності, якщо такі
думки й така інформація можуть бути
приписані компанії «Екопласт».

Наша компанія неухильно дотримується
вимог законодавства України та країн, у
яких вона веде свою діяльність. Різні
аспекти діяльності компанії «Екопласт»
можуть регулюватися різними законами.
У разі виникнення будь-яких сумнівів
щодо розуміння законодавства необхідна
консультація з юридичною службою
компанії «Екопласт», бо незнання закону
не звільняє від відповідальності.

Взаємодія з
державними органами

У тих випадках, коли даний Кодекс або
політики компанії «Екопласт» передбачають
більш вимогливі стандарти, ніж вимоги
діючого законодавства, співробітники
визнають стандарти компанії. У разі
виникнення будь-яких труднощів при
вирішенні суперечностей між даним
Кодексом і діючим законодавством
співробітники
звертаються
за
відповідними інструкціями до юридичної
служби компанії.

Компанія «Екопласт» перебуває в
постійній взаємодії з державними органами,
які дійснюють контроль різних сторін
діяльності нашої компанії.
Ми беремо на себе зобов’язання вести
справи з державними органами і владою без
особистої зацікавленості, не вдаючись до
неправомірних
способів
впливу
на
прийняття
адміністративних
рішень.
Заборонено надання грошових винагород
або подарунків, прямо або опосередковано,
з боку співробітників компанії будь-якій
державній посадовій особі з метою
заохочення його до вчинків, що впливають
на дії або прийняття рішень державних
органів.
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Політика протидії
хабарництву, корупції
та легалізації коштів,
отриманих незаконним
шляхом

Посередники й торговельні агенти не
залучаються до співпраці з нашою
компанією, якщо не проведений попередній
юридичний аудит оцінки їх діяльності, а
бажана винагорода посередника не
відповідає надаваним послугам.
Компанія «Екопласт» не укладає
контрактів з постачальниками на підставі
особистих переваг співробітників, які
можуть
мати
від
них
комісійні.
Співробітникам компанії забороняється
вимагати у підрядника або в особи,
прагнучої
запропонувати
послуги
компанії «Екопласт», надання будь-яких
особистих пільг.

В компанії «Екопласт» впроваджено та
діє Положення про запобігання та протидію
корупції, яке зобов’язовує всіх співробітників
компанії неухильно дотримуватись вимог
цього Положення та бути впевненими, що
компанія «Екопласт» веде чесний бізнес і
гарантовано
забезпечує
дотримання
принципів, висвітлених у Положенні про
запобігання та протидію корупції.

Співробітник нашої компанії не може
мати стягнення через відмову дати хабар,
через відмову від участі у корупційних діях
або відмову виплачувати винагороду за
спрощення формальностей.

Наша компанія наполягає на чесності,
порядності й справедливості в усіх аспектах
своєї діяльності й очікує того ж від своїх
ділових партнерів та постачальників
матеріалів, товарів чи послуг.

Легалізація коштів, отриманих незаконним
шляхом – злочин, який має ознаки
приховування джерела доходів у поєднанні
зі злочинною діяльністю, до прикладу,
тероризмом,
нарко-торгівлею
або
хабарництвом. Цей злочин вчиняється,
коли гроші, отримані злочинним шляхом,
вводяться в комерційний обіг таким чином,
щоб
створювалось
враження
їх
законності або, щоб неможливо було
визначити власника та джерело походження.

Кожен співробітник нашої компанії, від
якого вимагають хабар, зобов'язаний
негайно
сповістити
про
це
свого
безпосереднього керівника або юридичну
службу компанії.
Ми не залучаємо третіх осіб для надання
послуг із пропозиції хабарів, незаконних
комісійних або «відкатів» від нашого імені.

Щоб запобігти використанню компанії
«Екопласт», як інструмента для легалізації
коштів, наші співробітники дотримуються
всіх вимог щодо бухгалтерської звітності,
ведення документації та фінансового
звітування, які стосуються грошових виплат
та інших платежів у зв'язку із нашими
комерційними або іншими діловими
операціями.

Наша компанія не користується
посередників,
агентів,
послугами
консультантів, партнерів і підрядників у
випадках, коли вони можуть бути залучені
у корупцію або іншу незаконну діяльність.
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політичним партіям чи кандидатам, з
метою вплинути на посадові рішення цих
осіб або здобути перевагу незаконним
шляхом.

Юридична
служба
та
відділ
бухгалтерського обліку компанії ретельно
стежать за незвичними особливостями платежів
і підозрілою поведінкою контрагентів та
інших осіб. При виникненні підозр або
питань щодо пропонованої операції,
відповідальний
співробітник
компанії
зобов’язаний
звертатися
до
свого
безпосереднього керівника та юридичної
служби компанії.

Разом з тим співробітники компанії
«Екопласт» ніколи не повинні приймати
від постачальників і замовників чи осіб,
які мають або можуть мати ділові
стосунки з компанією: готівку, «чайові»,
позички чи подарунки в грошовому
еквіваленті.

▪ подарунки, прояви гостинності
або представницькі заходи

Співробітники компанії, задіяні в
прийнятті рішень з постачання або відбору
постачальників не повинні приймати
особисті
подарунки,
пропоновані
постачальниками
або
потенційними
постачальниками як заохочення до
співпраці. Участь в інформативнорозважальних заходах, зокрема торгових
виставках чи подібних заходах, що
спонсоруються
постачальниками,
допускається за умови схвалення такої
участі Вищим керівництвом компанії при
обґрунтуванні співробітниками мотивів
участі у цих заходах.

Подарунки, прояви гостинності або
представницькі заходи для державних
службовців, клієнтів або аудиторів суворо
регламентовані й переважно заборонені.
Подібні подарунки й заходи можуть мати
місце тільки у випадку отримання дозволу
від Вищого керівництва компанії.
Подарунки, розважальні заходи для
клієнтів чи постачальників або, навпаки, від
їхнього імені, не повинні ні за яких умов
впливати на прийняття рішень і навіть
створювати видимість такого впливу, а
також виходити за рамки звичайних ділових
відносин. Для кожного ділового подарунка
або розважального заходу повинна існувати
виправдана ділова мета, що не суперечить
законодавству, політиці дарувальника й
одержувача, політиці компанії «Екопласт».

Політична і суспільна
діяльність

Вартість і частота організації ділових
обідів та розважальних заходів за участю
клієнтів і постачальників повинні бути
поміркованими й не суперечити принципам,
установленим компанією «Екопласт».

Наша компанія визнає важливість
діяльності на благо суспільства й заохочує
участь своїх співробітників у суспільній
діяльності. Беручи участь у громадському
житті ми маємо захищати інтереси
компанії
«Екопласт»
та
суворо
дотримуємось норм і вимог законодавства.

Подарунки, представницькі витрати й
заходи не допускаються й не приймаються,
якщо вони впливають або створюють
можливість неправомірного впливу на
ділові рішення або можуть завдати шкоди
діловій репутації нашої компанії.

Політичні та релігійні вподобання є
особистою справою співробітників і не
повинні впливати на виконання службових
обов'язків та ділового спілкування з
колегами. На робочих місцях не
рекомендується обговорення питань щодо
політики чи релігії, якщо це не викликано
обговоренням робочих ситуацій.

Правила ведення нашого бізнесу
ґрунтуються
тільки
на
об'єктивних
критеріях законності, тому ми ніколи не
даруємо і не пропонуємо, прямим або
непрямим способом, нічого коштовного
третім особам, зокрема державним службовцям
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Наша компанія не перешкоджає участі
співробітників в політичній, релігійній і
суспільній
діяльності
виключно
у
неробочий час.

Ми приймаємо на себе відповідальність за
дотримання етичних норм у відносинах з
тими, від кого компанія безпосередньо
залежить в своїй професійній діяльності.

Співробітники компанії, які беруть
участь в політичній, релігійній і суспільній
діяльності, зобов'язані виступати в цьому
випадку як приватні особи, а не
представники компанії «Екопласт».

Компанія «Екопласт» вбачає важливим
будувати соціально відповідальний бізнес
та приймає на себе наступні зобов'язання:

Співробітники не мають права
здійснювати політичну, релігійну або
суспільну діяльність, використовуючи для
цих цілей ресурси компанії або її бренд.

 ефективно взаємодіяти з державними і
суспільними інститутами з метою
дотримання
взаємних
інтересів.
Компанія прагне до встановлення
партнерських відносин з державою,
заснованих на дотриманні закону;

Наша компанія дотримується суворої
політики нейтралітету відносно політичних
процесів країни, у якій вона здійснює свою
діяльність.

 сприяти процвітанню економіки через
своєчасну та повну сплату усіх
податків відповідно до законодавства
України;
 компанія бере участь у вирішенні
соціальних проблем, які вважає
важливими та матеріально підтримує
неприбуткові організації.
Благодійна діяльність компанії «Екопласт»
є також одним із напрямів реалізації
корпоративної соціальної відповідальності
нашої компанії.
Благодійні внески компанії «Екопласт»
у некомерційні програми неприбуткових
чи благодійних організацій (зокрема,
допомога в надзвичайних обставинах при
стихійних лихах, фінансування закладів
освіти, охорони здоров'я, важливих
наукових досліджень та інші інвестиції
некомерційного характеру) попередньо
погоджуються
Вищим
керівництвом
компанії та підлягають письмовому
затвердженню. Разом з тим, компанія
«Екопласт» вимагає звіт благодійних чи
неприбуткових організацій про цільове
використання цих коштів з ціллю
запобігання корупції та дотримання
зобов’язань перед людьми, які потребують
допомоги.

Корпоративна соціальна
відповідальність.
Благодійність.
Одним з основних напрямів реалізації
корпоративної соціальної відповідальності
компанії «Екопласт» є політика розвитку і
поліпшення умов персоналу.
Наша компанія щорічно публікує звіт з
корпоративної соціальної відповідальності
на сайті компанії, в якому висвітлює всю
свою діяльність, здобутки та досягнення.
Компанія «Екопласт» не може успішно
розвиватися, ізолювавши себе від процесів
соціального розвитку, що відбуваються в
країні в цілому і на тих територіях, де наша
компанія здійснює свою діяльність.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА
Найм персоналу

Кадрова політика компанії «Екопласт»
представляє основні напрями та підходи
управління персоналом для реалізації місії
компанії та декларованих керівництвом
стратегічних цілей.

Співробітником компанії «Екопласт»
може стати будь-яка повнолітня особа,
цінності якої сумісні із цінностями нашої
компанії, а рівень освіти, особистісні
якості, професійний досвід - відповідні до
вимог вакантної професії чи посади.

Основною метою кадрової політики
компанії є підвищення ефективності
управління персоналом шляхом створення
ефективної системи управління, що
ґрунтується на економічних стимулах і
соціальних
гарантіях
та
сприяє
гармонійному
поєднанню
інтересів
працівників і роботодавця.

Підставою для здійснення процедури
пошуку персоналу є заявка на підбір
персоналу, заповнена керівником відділу та
погоджена директором компанії «Екопласт».
Замовлення оформлюється, як на нові
професії та посади при розширенні штату,
так і при звільненні (заміні) співробітника.
Заявка подається з детальним описом
усіх критеріїв та професійних компетенцій
кандидата у HR відділ, який організовує
процес пошуку та підбору кандидатів у
відповідності до вимог зазначених у заявці.
Відділ управління персоналом формує
профіль вакансії, яку розміщує на інтернетсайтах пошуку роботи, печатних ЗМІ тощо.
Абсолютно
всі
вакансії
компанії
«Екопласт» висвітлюються на доступних
ресурсах для перегляду кандидатами,
зацікавленими в пошуку роботи. Разом з
тим
здійснюється
активний
пошук
кандидатів усіма можливими інструментами
пошуку, що використовуються в НRдіяльності.

Основними складовими кадрової
політики
компанії
«Екопласт»
є
взаємопов’язані питання, за допомогою
яких здійснюється сприяння досягненню
цілей компанії та втілюється бачення в
галузі управління персоналом, зокрема це:
 підвищення результативності роботи
на всіх рівнях;
 оптимізація та стабілізація кадрового
складу компанії й забезпечення
ефективного
використання
їх
можливостей та потенціалу;

З метою підвищення ефективності
підбору
персоналу
ми
практикуємо
багаторівневі співбесіди.

 створення та розвиток системи навчання
й розвитку персоналу;

Після прийняття рішення щодо
затвердження кандидата на вакантну
посаду, співробітник HR відділу надсилає
запрошення кандидату та вступає в процес
пребордінгу.

 формування та підтримання високого
рівня лояльності співробітників;
 формування та зміцнення корпоративної
культури компанії.
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безпеки, пожежної безпеки, охорони праці
на робочому місці, та з інших обов'язкових
інструктажів у осіб, відповідальних за
проведення цих інструктажів.

При досягненні двосторонньої згоди
щодо працевлаштування, співробітник HR
відділу проводить процедуру оформлення
трудових відносин згідно чинного трудового
законодавства України:
Перед оформленням трудових відносин
кандидат обов`язково ознайомлюється з:
 умовами роботи;
 своєю посадовою (робочою) інструкцією;
 Кодексом корпоративної етики;
 Положенням про комерційну таємницю,
конфіденційну інформацію та її захист;
 Положенням про запобігання та протидію
корупції у ТОВ «Екопласт»;

Адаптація персоналу

 Політикою ТОВ «Екопласт» у галузі
якості, безпечності харчових продуктів,
охорони праці та довкілля;

Процес адаптації персоналу в компанії
«Екопласт» має декілька етапів.

 Положенням про систему відеоспостереження ТОВ «Екопласт».

Перший етап процесу адаптації
починається ще до виходу нового
співробітника на роботу – це ознайомлення
з основними правилами поведінки,
основними обов`язками, цінностями та
основними принципами діяльності компанії.

Кандидат подає стандартний пакет
документів для працевлаштування:
 паспорт;
 картку платника податків (ІПН);

Наступний етап адаптації проходить на
робочому місці під час випробувального
терміну,
який
дозволяє
визначити
відповідність робітника чи фахівця роботі,
яка йому доручається безпосередньо у
робочому середовищі. Випробувальний
термін дозволяє визначити професіоналізм
співробітника, а співробітнику – визначити
відповідність поставлених перед ним
завдань власним інтересам, свою здатність
і бажання прийняти й дотримуватись
корпоративної
культури
компанії
«Екопласт» .

 документ про освіту;
 військовий квиток (для військовозобов`язаних);
 трудову книжку;
 медичну довідку про проходження
попереднього мед. огляду (при
потребі);
 автобіографічну анкету;
 заяву про прийняття на роботу.
Співробітник HR відділу робить
ксерокопію з усіх оригіналів документів
(окрім, трудової книжки, автобіографічної
анкети, заяви) та повертає їх кандидату.

Випробувальний термін встановлюється
за угодою роботодавця та працівника на
термін, що не суперечить трудовому
законодавству України:

З працівником укладається трудовий
договір у формі наказу, підписаний
директором та доведений під підпис
працівнику.

 для робітників – до 1 місяця;
 для фахівців, інженерів, менеджерів –
до 2 місяців;

Кожен
новий
співробітник
в
обов'язковому порядку перед початком
роботи проходить інструктаж з техніки

 для керівників структурних
підрозділів – до 3 місяців.

20

ТОВ "ЕКОПЛАСТ"

До
строку
випробування
не
зараховуються дні, коли співробітник
фактично не працював, незалежно від
причин відсутності.

Безпосередній керівник оцінює
діяльність співробітника й робить висновок
щодо
випробувального
результатів
терміну, зокрема, опитавши співробітників,
які тісно з ним співпрацюють. Висновок
про
проходження
випробувального
терміну надходить у HR відділ не пізніше
ніж
за
тиждень
до
закінчення
випробувального терміну співробітника.

На період адаптації, яка проходить
переважно в межах випробувального
терміну, керівник HR відділу за участі
безпосереднього
керівника
розробляє
Адаптаційну
програму
для
нового
співробітника не робітничої професії.
Водночас керівник відділу призначає
куратора новому співробітнику та складає
план-оцінку роботи із критеріями його
проходження на випробувальний термін. З
адаптаційною програмою новий співробітник
ознайомлюється перед початком адаптації
та ставить свій підпис.

При
негативному
результаті
проходження випробувального терміну,
на підставі службової документації
безпосереднього керівника структурного
підрозділу, з працівником розривається
трудовий
договір,
згідно
діючого
трудового законодавства України.

співробітників
робітничих
Для
професій призначається наставник зі складу
досвідчених працівників компанії. В процесі
використання
методу
наставництва
застосовуються основні стадії навчання, які
умовно можна описати так:

При позитивному результаті проходження випробувального терміну співробітник
продовжує роботу в компанії «Екопласт»
за умовами свого трудового договору.
На останньому етапі адаптації
співробітник проходить оцінку, заповнюючи
анкету
адаптації
співробітника
та
проходить загальну співбесіду з куратором,

Керівник HR відділу є керівником
адаптації, тому регулярно проводить
заплановані зустрічі з новим співробітником
та необхідне анкетування, щоб з’ясувати
рівень його задоволеності роботою і
взаємодією з колективом: чи збіглися
очікування і реальна ситуація, відповідає на
запитання, що виникли у новачка, розповідає
про процес комунікації та впровадження в
колектив. Водночас, на будь-якому етапі
адаптації новий співробітник має право
особисто звертатися до керівника HR
відділу з питань адаптації чи припинення
трудових відносин.

безпосереднім керівником відділу та
керівником НR відділу. При завершенні
адаптації ключового співробітника на
загальній співбесіді може бути присутній
директор компанії.
Адаптація
нового
співробітника
вважається успішною, якщо він засвоїв
організаційну структуру, принципи і
систему управління, дотримується правил
внутрішнього
трудового
розпорядку,
розуміє Кодекс корпоративної етики та
поділяє корпоративну культуру компанії
«Екопласт».
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Підвищення кваліфікації - отримання
співробітником нових знань, умінь і
навичок в рамках своєї професії,
спеціальності.

Навчання персоналу та
База Знань Компанії.

Адаптаційне навчання - навчання
співробітника з метою професійної,
соціальної
адаптації в компанії, в
нових умовах праці.

Навчання персоналу всіх рівнів є
необхідною умовою розвитку персоналу
компанії «Екопласт» та сприяє зміцненню її
конкурентної переваги.

Навчання з питань охорони праці –
згідно Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань
охорони праці в компанії "Екопласт".

Навчання є стимулюючим чинником:
1. Для керівника компанії як можливість:
 підвищення продуктивності та якості
праці персоналу;

Щорічно, на початку року, в компанії
розробляється графік навчання персоналу,
де максимально враховуються всі необхідні
теми, як для внутрішнього навчання, що
проводять наші тренери, так і зовнішнього
– при співпраці з провайдерами навчальних
послуг.
В програми навчання персоналу
обов’язково включаються питання, що
стосуються соціальної відповідальності:
знання й розуміння персоналом розділів
Кодексу корпоративної етики компанії
«Екопласт» та кодексів наших партнерів,
найму та припинення трудових відносин,
дисциплінарного впливу, недопущення
дискримінації при трудових відносинах.
Обов’язковими також є питання техніки
безпеки на робочому місці, протипожежної
безпеки, охорони праці та довкілля.

 систематичного оновлення знань персоналу;
 оволодіння уміннями визначати, розуміти
і вирішувати персоналом складні
робочі питання;
 формування кадрового резерву;
 адаптації персоналу до нових умов;
 ефективного впровадження нововведень.
2. Для співробітника
можливість:

компанії

як

 розвивати здібності, уміння та навички;
 підтримувати на відповідному рівні або
підвищувати професійну кваліфікацію;
 придбання інших професійних знань
поза сферою своєї професійної
діяльності;

Відділ управління персоналом організовує
документальне забезпечення, здійснює
координацію та контроль навчального
процесу, а також організовує періодичне
проведення оцінки ефективності навчання.

 підвищення цінності на ринку праці;
 особистісного розвитку.
Організація
навчання
персоналу
знаходиться у компетенції HR відділу.

Результати навчання – документуються.

Ми практикуємо, переважно, такі методи
навчання:

Після пройденого зовнішнього навчання
співробітник
компанії
зобов`язаний
передати отримані знання колегам, яким ці
знання потрібні для професійної діяльності.

Стажування - навчання співробітника
на робочому місці під керівництвом
відповідальної особи.

Співробітниками нашої компанії створено
інформаційно-комунікаційний ресурс БуЗуКа –
це База Знань Компанії, яка складається із
дев`яти основних секторів, що наповненні
інформацією про компанію «Екопласт».

Перепідготовка - навчання співробітника, який вже має освіту, нової
спеціальності (професії).
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Для передачі знань, після проходження
навчання співробітником чи проведення
навчання
внутрішнім
тренером,
всі
навчальні матеріали (у формі презентацій)
надсилаються керівнику HR відділу для
внесення в БуЗуКа з метою вільного та
легкого доступу до них персоналу для
оновлення знань, при потребі.
Функціонування БуЗуКа запущено з
ціллю накопичення та обміну професійних
знань та досвіду через Базу Знань Компанії,
пришвидшення робочих процесів, легкої
адаптації
нових
співробітників
та
спонукання персоналу до саморозвитку і
самоконтролю.

Об`єктом оцінювання можуть бути усі
співробітники нашої компанії, з якими
укладено трудові відносини, незалежно від
займаних посад або виконуваних робіт.
Основними завданнями оцінювання
персоналу в компанії «Екопласт» є:
 визначення потенціалу співробітника;
 формування кадрового резерву;
 поліпшення внутрішніх комунікацій
(через зворотний зв`язок та частково
відкриті
обговорення результатів
оцінювання);
 розуміння сильних/слабких сторін
самими співробітниками;
 розуміння цінності співробітника
колегами та керівником;

Оцінювання персоналу
та кадровий резерв

 формування правильного розуміння
оцінювання та коректної поведінки
для уникнення небажання проходити
оцінювання;

Метою оцінювання персоналу є найбільш
раціональне
використання
кадрового
потенціалу компанії «Екопласт», а також
унікальна можливість для співробітників
скорегувати бачення про свої ділові якості
та ефективність виконання службових
обов'язків.

 порівняння власних здобутків з
інших
результатами
діяльності
співробітників з метою підвищення
своєї конкуренто-здатності;
 розділення спільних цінностей;
 Інформативна: отримання інформації
керівниками відділів про своїх
підлеглих;
виявлення
можливих
прихованих
конфліктів
між
керівником та підлеглим; допомога у
самовдосконаленні
співробітників
через пильну увагу до своїх потреб,
спонукальних мотивів, талантів тощо.

При проведенні оцінювання персоналу
ми отримуємо важливу інформацію про:
 якісну адаптацію в колективі;
 ефективну роботу співробітників;
 потенційні можливості співробітників та
перспективи професійного росту;
 причини неефективної роботи окремих
співробітників;
 потреби і пріоритети в навчанні та
підвищенні кваліфікації;
 шляхи удосконалення організації праці.

Ми визначили для себе наступні види
оцінювання персоналу:
 Вхідне оцінювання кандидата
 Оцінювання під час адаптаційного
періоду

Ми чітко усвідомлюємо, що діяльність
співробітника важлива не сама по собі, а в
контексті цілей компанії, тому при
проведенні процесу оцінювання персоналу
ми оцінюємо не особистість співробітника,
а ефективність його роботи в компанії,
відповідність характеристик, особистих якостей
співробітника виконуваній роботі.

 Оцінювання при кар`єрному
просуванні
 Загальне оцінювання персоналу та
його відношення до компанії
 Аналіз причин звільнення
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Компанія «Екопласт» самостійно визначає
для себе оптимальний підхід проведення
процедури оцінювання персоналу завдяки
впровадженню
саме
тих
методів
оцінювання, які будуть найдоцільнішими та
полягають у вибірковому застосуванні
методів, розробок теорії оцінки на основі
всебічного і зваженого аналізу перед
оцінюванням.

рівних
можливостей
кожен
співробітник може подати заяву на розгляд
про зарахування до кадрового резерву та
пройти оцінювання;
добровільності - увійти до кадрового
співробітник
може
лише
резерву
добровільно, примус і санкції за незгоду
неприпустимі;
гласності - інформація про формування
кадрового резерву й роботу з ним не
приховується й доступна всім співробітникам;

Результатом оцінювання є:
 висновки про відповідність співробітника
займаній посаді;
 рекомендації про можливі шляхи роботи
із зонами розвитку співробітника;
 зміни у займаній посаді;
 підвищення або коригування заробітної
плати;
 перегляд системи стимулювання й
системи оплати праці;
 зарахування в кадровий резерв.

відповідальності
персональної
співробітники, зараховані до кадрового
резерву, відповідають за виконання
програм підготовки та саморозвитку;
керівник, що рекомендував резервіста, несе
відповідальність за його успіхи.
Склад кадрового резерву переглядається
і оновлюється щороку з урахуванням
концепції розвитку компанії та прогнозів
щодо потреб у персоналі і затверджується
директором.

Кадровий резерв компанії - це група
співробітників, потенційно здатних до
управлінської
діяльності,
які
після
відповідної професійної підготовки можуть
обійняти певні посади.

Винагорода персоналу

Мета формування кадрового резерву:

Винагорода персоналу компанії
«Екопласт»
будується
на
засадах
об'єктивності, індивідуального внеску
співробітника в досягнення загальних цілей
нашої компанії. Кожен співробітник має
право знати порядок і критерії нарахування
його заробітної плати, а також індивідуальний
порядок виплати винагороди.

 оперативно закривати вакантні чи
новостворені посади;
 зберігати спадкоємність у системі
управління;
 своєчасно укомплектовувати керівні
посади підготовленими кадрами;
 мотивувати персонал до професійного
розвитку;
 удосконалювати роботу всіх категорій
персоналу.
В компанії «Екопласт» формування
кадрового резерву базується на принципах:

Порядок нарахування й розміри
заробітної плати, зокрема винагороди, не
підлягають обговоренню між співробітниками
компанії «Екопласт».
Перегляд винагороди співробітника може
бути ініційований його безпосереднім
керівником на підставі успішної діяльності
співробітника, що оцінюється за результатами
його роботи протягом встановленого періоду
часу, або за результатами проходження
процедури професійного оцінювання та
поданий на погодження у HR відділ для
внесення змін в систему винагороди
співробітника при затвердженні директором
компанії.

перспективності - кадровий резерв
формується для задоволення як поточних,
так і майбутніх потреб;
максимальності - підготовка резервістів
може здійснюватися для посад будь-яких
рівнів;
об’єктивності - результати професійної
діяльності, знання, навички й особистісні
якості кандидатів оцінюються об’єктивно;
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Компанія «Екопласт» має право
диференціювати розміри заробітної плати у
фахівців, які займаються виконанням
подібних робіт і займають рівні за статусом
посади.
Підставою
для
такого
диференціювання є кваліфікація фахівця,
успішність
проходження
процедури
оцінювання та результативність праці.

Поява на роботі після офіційного початку
робочого дня вважається запізненням.
При неможливості прийти на роботу
вчасно з певних причин, співробітник
повинен сповістити свого безпосереднього
керівника про виниклі проблеми завчасно,
або протягом першої години з моменту
початку робочого дня. Відсутність на
робочому місці в робочий час більше 3
годин протягом робочого дня без поважної
причини та попередження про це свого
безпосереднього керівника - вважається
прогулом.

Ми робимо все можливе, щоб навіть за
нових викликів ринку та несприятливих
обставин утримувати дохід співробітників
на конкурентному рівні.

Систематичне запізнення співробітника
на роботу або передчасне залишення
робочого місця без попередження свого
керівника є порушенням трудової дисципліни
та спричиняє дисциплінарне стягнення.

Ми вдосконалюємо систему винагородження та мотивації, щоб відповідно
заохочувати зацікавленість співробітників у
результативності та ефективності їхньої
трудової діяльності та загальних результатах
діяльності
компанії,
в
застосуванні
нестандартних підходів у складних ситуаціях
і підвищенні лояльності персоналу до
компанії.

Ми піклуємося про здоров`я наших
співробітників, тому не допускаємо
понаднормової роботи (лише у випадках,
передбачених трудовим законодавством),
бо саме понаднормова робота призводить
до втрати ефективної працездатності та
згодом погіршення самопочуття.

Робочий час
та час відпочинку

Ми цінуємо особисту свободу та
приватне життя наших співробітників,
тому не допускаємо залучення до роботи у
їхні вихідні дні, коли співробітники
планують провести його для власного
відпочинку чи розвитку, у колі друзів чи
родини, подорожуючи чи займаючись
домашніми справами.
Час відпочинку – це вільний від роботи
час в межах робочих графіків та під час
відпусток.

В компанії «Екопласт» розробленні та
діють Правила внутрішнього трудового
розпорядку, де чітко описано графіки
робочого часу персоналу всіх категорій.
Для того, щоб розпочати свій робочий
день вчасно (підготувати робоче місце й
підготуватися
самому),
співробітник
повинен бути на робочому місці не менше
ніж за 5 хвилин до офіційного початку
робочого дня.
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В нашій компанії ми чітко дотримуємось
правил надання відпусток та виплати
відпускних
згідно
вимог
трудового
законодавства.
Співробітник за 2 тижні до початку
щорічної основної відпустки подає заяву з
візою свого керівника до відділу
управління персоналом. Директор видає
наказ про надання відпустки, з яким в
обов`язковому порядку ознайомлюється
співробітник та його керівник, після чого
відділом
бухгалтерського
обліку
проводиться розрахунок відпускних та
виплата коштів не пізніше 3 календарних
днів до початку відпустки.

На прохання співробітників можуть
надаватися переважно такі види відпусток:
 щорічна основна відпустка – 24 календарні
дні (особам з інвалідністю: 3 групи 26 к.д.; 2 групи - 30 к.д.);
 щорічна додаткова відпустка – згідно
положень Колективного договору
компанії;
 соціальна відпустка: в зв`язку з вагітністю
та пологами (для жінок) – 126
календарних днів;

Забороняється заміняти дні щорічної
основної відпустки грошовою компенсацією.
Компенсація
за
невикористані
дні
(основної та додаткової) відпустки
виплачується тільки при звільненні
співробітника.

 соціальна відпустка: для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку (як для жінок так і для чоловіків);

Зовнішній вигляд
співробітників.

 додаткова соціальна відпустка для
співробітниць, які мають двоє і більше
дітей до 15 років – 10 календарних днів;

Ми поважаємо вподобання, смаки та
звички своїх співробітників щодо одягу та
аксесуарів, тому не встановлюємо чіткого
дрес-коду для персоналу, але керівництво
компанії очікує, що всі співробітники
дотримуватимуться визначених принципів
і правил щодо зовнішнього вигляду.

 навчальна відпустка для співробітників,
які поєднують роботу з навчанням без
відриву від виробництва, згідно
довідки-виклику навчального закладу;
 додаткова відпустка учасникам бойових
дій – 10 календарних днів на підставі
посвідчення учасника бойових дій;

Керівники структурних підрозділів
мають слугувати взірцем та забезпечувати
додержання підлеглим персоналом правил
щодо зовнішнього вигляду, а також
мотивувати співробітників дотримуватись
ділового
стилю,
виявляючи
смак,
стриманість і коректність. Разом з тим
керівники структурних підрозділів мають
право робити персональне зауваження
щодо
зовнішнього
вигляду
своєму
підлеглому.

 відпустка без збереження заробітної плати
за угодою сторін – 15 календарних
днів протягом календарного року,
незалежно від дати прийняття на
роботу.
Щорічна основна відпустка може
надаватися
співробітникам
повної
тривалості в перший рік роботи в компанії
після 6 місяців безперервної роботи.
Загалом
щорічна
основна
відпустка
надається
співробітникам
згідно
затвердженого в компанії графіка відпусток.

Співробітники компанії керуються
такими принципами щодо зовнішнього
вигляду:
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акуратності — для кожного співробітника
обов’язковими є охайний і доглянутий
зовнішній вигляд, чистий і випрасуваний
одяг, начищене взуття, охайна зачіска.
Чоловіки повинні бути виголені або мати
акуратно підстрижені вуса/бороду;

діловий стиль в одязі та візажі, ввічливий і
привітний стиль спілкування, доброзичливе
ставлення до клієнтів, партнерів і колег.
Компанія
повністю
забезпечує
спецодягом технічний персонал, який,
задіяний у вантажно-розвантажувальних
роботах, технічному обслуговуванні й
ремонті обладнання, охороні, прибиранні
приміщень, а також безпосередньо у
роботі на виробництві та виконанні
підсобних робіт. Протягом робочого дня
технічний персонал компанії зобов’язаний
носити спецодяг.

стриманості — передбачає помірність і
стриманість в кольорових рішеннях і
оздобленні одягу та взуття, аксесуарах, для
співробітниць - поміркованість у візажі та
прикрасах;
комбінаторності — полягає в гармонійному
поєднанні всіх елементів образу (одягу,
взуття, аксесуарів);

Співробітникам, робота яких пов’язана
з обслуговуванням і ремонтом офісного
обладнання, дозволяється носити зручний
повсякденний одяг за погодженням із
безпосереднім керівником.

додержання ділового стилю — строге
або елегантне вбрання має відповідати
діловій атмосфері офісу та зміцнювати
імідж компанії при проведенні ділових
переговорів, зустрічей з клієнтами та
новими співробітниками компанії.

Робоче місце

Основою індивідуального іміджу кожного
співробітника
компанії
рекомендується
діловий стиль в одязі.

Ми прагнемо створити максимально
комфортні умови для роботи наших
співробітників. Разом з тим порядок,
чистота, акуратність робочого місця
створюють сприятливе загальне враження
про
компанію
«Екопласт»
та
її
співробітників.

По п’ятницях у компанії допускається
неформальний, повсякденний стиль одягу
(casual), але це не поширюється на
співробітників, у яких на п’ятницю
заплановано ділові зустрічі із клієнтами або
потенційними кандидатами на роботу.

Кожен
співробітник
повинен
підтримувати чистоту й порядок на своєму
робочому місці й стежити за загальним
порядком як в офісі, так і на виробництві.

У демісезонні періоди та взимку
рекомендованим в офісі є змінне взуття.
Неприпустимо перебувати на робочому
місці у верхньому одязі, а також у головних
уборах (крім встановленою робочими
інструкціями необхідністю використання
спецодягу).

Будь-яка інформація для загального
інформування повинна бути розміщена на
стінах
приміщення
у
спеціально
відведених місцях, поліграфічні видання,
такі як: дипломи, сертифікати, подяки чи
інші нагороди – повинні бути поміщені в
рамки зі склом та розміщені в офісі на
Стіні Успіху.

Забороняється носити в компанії одяг і
взуття, які суперечать діловому стилю:
спортивні костюми, пляжні шорти, майки,
пляжне взуття, відкриті вечірні сукні,
пляжні строкаті сарафани, надто короткі
сукні чи спіднички, екстравагантні або
прозорі моделі одягу, що виглядають
зухвало.

Контроль за порядком та чистотою
офісного приміщення здійснює секретар,
приміщень на території виробничоскладського комплексу – керівник
господарського відділу, безпосередньо на
виробництві - керівник виробництва.

Індивідуальний імідж співробітників,
які взаємодіють з клієнтами та персоналом
компанії має поєднувати:
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На робочому місці заборонено:
 грати в комп'ютерні й інші ігри або
займатися сторонніми справами, не
пов'язаними
з
посадовими
чи
робочими обов’язками;
 приймати їжу, окрім напоїв (чай, кава,
сік, вода) та солодощів, які не
залишають крихт (якщо це не
заборонено робочими інструкціями,
що
діють
на
виробництві).
Приймання
їжі
здійснюється
в
спеціально відведеному та облаштованому
для цього місці;

Система «5С» складається із п`яти
простих кроків:
Сортуй
Створюй порядок
Сміття прибирай
Стандартизуй
Самоудосконалюйся

 вмикати гучну музику;

за допомогою яких ми намагаємось
оптимізовувати робочі місця, усувати
втрати часу, підвищувати продуктивність,
безпечність роботи та в результаті - якість
продукту, а також покращувати моральнопсихологічне середовище навколо.

 вмикати відео трансляцію, онлайннаради чи зустрічі без навушників, за
винятком, якщо всі співробітники, що
працюють поряд залучені до цього
процесу;
 встановлювати гучні рингтони на
особистих чи корпоративних мобільних
телефонах. У робочий час співробітникам
переконливо рекомендується перевести
мобільний
телефон
у
режим
вібродзвінка або понизити гучність
дзвінка до мінімального рівня.

Ми навчаємо співробітників нашої
компанії дотримуватись елементів системи
«5С», щоб:
 робочі місця були зручними та чистими;
 приміщення були просторішими та
світлішими;
 позбавлятися від накопичених зайвих
речей, паперів, сміття;

Документи, що становлять комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію
компанії
«Екопласт»
або
містять
інформацію
про
персональні
дані
співробітників чи контрагентів не повинні
бути доступними для сторонніх людей чи
співробітників, які не мають до них
доступу. Ці документи, після завершення
роботи з ними, мають бути поміщенні в
сейфи або металеві шафи під ключ, що
знаходяться на робочих місцях.

 скорочувати час на пошук необхідного
інструменту, приладдя, документації;
 зберігати чистоту та порядок, що ми
створили на своїх робочих місцях, в
приміщеннях, на виробництві та
навколишній території.

Неприпустимо зберігати на робочому місці:
 рекламну продукцію фірм-конкурентів;
 одяг, посуд, косметику;
 інші речі, що не мають прямого відношення до виконання службових
обов’язків.
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Організатори зібрання чи наради
повинні мати заздалегідь розроблений
регламент та протокол для фіксації
прийнятих рішень.

Куріння
припустиме
тільки
у
спеціально відведених та обладнаних для
цього місцях. Ми попереджаємо про
небезпеку куріння для здоров`я та
пропагуємо позбавлятися цієї звички
наглядними агітаційними плакатами, які
розміщенні в місцях для куріння.

Усі учасники наради повинні до початку
наради ознайомитись з темою зібрання та
бути готовими до обговорення. Необхідно
намагатися викладати складну термінологію
доступно та зрозуміло для інших фахівців.
Важливо вміти слухати, поважати думку
колег та бути здатним приймати
компромісний варіант вирішення завдань.

Вживання алкоголю на робочому місці
протягом робочого дня, включно з
обідньою перервою, а також не у робочий
час, але на робочому місці - заборонено.
Безпосередній керівник підрозділу несе
персональну відповідальність за дотримання
даних вимог підлеглим персоналом.

Співробітники компанії в залі для нарад,
як і в кабінеті директора компанії,
перебувають без особистих мобільних
телефонів,
виключно
з
робочими
гаджетами та робочими щоденниками.

Зібрання та наради.
Керівництво компанії «Екопласт»
проводить регулярні зібрання і наради для
забезпечення
оперативного
обміну
інформацією підрозділів компанії. Про час,
місце й порядок денний чергової наради, а
також про склад учасників, секретар наради
інформує, створюючи електронне запрошення
в календарі нарад, що забезпечує
періодичне нагадування про подію і місце
проведення, а також дозволяє оперативно
реагувати
на
можливі
зміни
при
перенесенні зібрання чи наради.

Припинення
трудових відносин
Компанія «Екопласт» неухильно
дотримується вимог трудового законодавства
щодо порядку припинення трудових
відносин з персоналом.

В нашій компанії зібрання та наради
можуть проводитись як очно, так і
дистанційно за допомогою впроваджених
комп`ютерних
програм
в
режимі
відеоконференцій. Онлайн-наради впроваджено
з ціллю економії робочого часу на зібрання,
залучення співробітників, які тимчасово
відсутні на робочому місці, а також у
випадку непередбачених обставин, зокрема,
карантину.

Ми цінуємо наш персонал та
намагаємось його утримувати, але
жодного разу компанія «Екопласт» не
перешкоджала співробітнику в його
бажанні припинити трудові відносини з
будь-яких причин.

Співробітники зобов`язані завчасно
приходити або долучатися до нарад.
Відсутність або запізнення запрошеного на
нараду співробітника, без поважної
причини та завчасного попередження
секретаря
наради,
розцінюється
як
порушення трудової дисципліни та, в
окремих випадках, може призвести до
дисциплінарного стягнення.
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ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
В компанії «Екопласт» впроваджена
інтегрована система управління якістю та
харчовою безпечністю, яка сертифікована
відповідно до вимог Системи управління
якістю ІSO 9001:2015 та Системи безпеки
харчових продуктів FSSC 22000

в тому числі законодавчих та нормативних
вимог, які можуть застосовуватися до
діяльності даної організації.
Всі вимоги стандарту ISO 9001 є
універсальними і призначені для застосування
у всіх організаціях, незалежно від типу,
розміру та продукції (послуг).

ISO – Міжнародна організація зі
стандартизації. Міжнародні стандарти ISO
сприяють торгівлі, поширюють знання та
інноваційні досягнення в галузі технологій,
а
також
допомагають
раціонально
використовувати природні ресурси та
практику з оцінки відповідності.

Діюче
функціонування
систем
менеджменту
якості
та
наявність
сертифіката відповідності надало значні
переваги для нашої компанії, серед яких:
 підвищення керованості організації;
 зниження витрат, пов’язаних з можливим
отриманням браку продукції;

Стандарти ISO відображають подвійний
рівень консенсусу – між учасниками ринку
та між країнами.

 збільшення числа лояльних споживачів
і розширення ринку збуту;

Фактично всі регіони світу, незважаючи
на виникнення конкретних регіональних
питань, мають сильні стимули для
використання міжнародних стандартів. Ці
стимули охоплюють зобов’язання членів
WTO (Всесвітня торгова організація)
забезпечувати, щоб продукція та матеріали,
виготовлені у їхній країні, могли
продаватися з мінімальними бар’єрами на
світовому ринку, наскільки це можливо.
Виробництво продукції, що відповідає
міжнародним
стандартам
становить
ключовий елемент забезпечення такої
торгівлі.

 підвищення іміджу компанії.
Схема FSSC 22000 заснована на
міжнародних стандартах ISO і додаткових
вимогах,
викладених
в
технічних
специфікаціях
для
PRPs
(програм
попередніх умов) відповідних секторів.
FSSC 22000 є однією із схем для
сертифікації систем менеджменту безпечності
харових продуктів (СМБХП), яка повністю
визнана органами з акредитації в усьому
світі та створена для гармонізації вимог і
методів
сертифікації
в
ланцюгу
постачальників і виробників харчових
продуктів.

ISO 9001 – міжнародний стандарт, який
встановлює вимоги до систем управління
якістю (СУЯ) для організацій, діяльність
яких
спрямована
на
підвищення
задоволеності споживачів за допомогою
результативного
застосування
систем
менеджменту якості (СМЯ), включаючи
процеси постійного поліпшення системи,
які прагнуть забезпечити відповідність
якості продукції (послуг) вимогам споживачів,

Проходження процедури сертифікації
за схемою FSSC 22000 та наявність
сертифіката дозволяє нашій компанії
співпрацювати з великими мережевими
компаніями усього світу, що обумовлено
застосуванням єдиних правил щодо
безпечності харчових продуктів.
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Побудована на основі вимог схеми
FSSC 22000 система менеджменту безпечності
харчових продуктів та наявність сертифіката
відповідності забезпечили нашій компанії:
 підвищення конкурентоспроможності
нашої продукції, зокрема, за наявності
визнаного на міжнародному ринку
сертифіката FSSC 22000;
 можливість участі в ланцюгу створення
харчової продукції для великих
міжнародних торгових мереж та
здійсненні поставок клієнтам, які
наполягають на незалежній перевірці;
 виключення перешкод в торгівлі на
європейському
та
міжнародному
ринках і проблем взаємного визнання
результатів оцінки відповідності в
галузі безпечності харчових продуктів;

Сертифікація інтегрованої системи
управління якістю за стандартом ISO 9001
та схемою FSSC 22000 дозволяє об’єктивно
оцінювати результативність нашої системи
та її функціонування. Разом з тим,
щорічно, ми проходимо наглядові аудити
міжнародних органів сертифікації, щоб
підтвердити постійну відповідність нашої
СМЯ та СМБХП вимогам міжнародних
стандартів ISO 9001 і FSSC 22000 та
ініціювати її неухильне поліпшення.

 придбання маркетингового інструменту
для збільшення залучення лояльних
споживачів та нових ділових партнерів;
 формування репутації виробника якісної
та безпечної продукції.
Демонстрація
здатності
компанії
«Екопласт» відповідати вимогам стандарту
ISO 9001 та схемі FSSC 22000 була
неодноразово
підтверджена
шляхом
проходження процедури сертифікації та
отриманням сертифікатів відповідності від
незалежних компетентних і уповноваженими
на це міжнародних органів.

Водночас співробітники повинні
розуміти основні вимоги стандартів і
порядок
проходження
аудитів,
усвідомлювати
їх
важливість
для
підтримання діючої інтегрованої системи
управління якістю на відповідному рівні
та успішного проходження наступних
етапів сертифікації.
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Конфіденційна
інформація
Для захисту ділової інформації в
компанії «Екопласт» впроваджено політику
про комерційну таємницю, конфіденційну
інформацію та її захист.
Конфіденційна інформація компанії –
це відомості, які перебувають у володінні,
користуванні, розпорядженні компанії, що
містяться в договорах, контрактах, листах,
звітах, аналітичних матеріалах, виписках з
бухгалтерських рахунків, схемах, графіках,
специфікаціях тощо, та розголошення яких
може завдати шкоди, як інтересам компанії,
так і нашим партнерам, клієнтам чи
постачальникам.

Кожен співробітник компанії при
укладенні трудових відносин зобов’язаний
ознайомитись з політикою про комерційну
таємницю, конфіденційну інформацію та її
захист і неухильно дотримуватись її
положень.

Захист персональних
даних

Комерційна таємниця компанії – це
інформація, що не є державною таємницею,
та яка розкриває секретні відомості про
технологію
виробництва,
обладнання,
новації, проекти та розробки, управління,
фінансову та іншу діяльність компанії,
розголошення якої може завдати значної
економічної чи іншої шкоди компанії.
Доступ до комерційної інформації є у
певного кола співробітників компанії, з
якими
укладена
згода
про
нерозголошення комерційної таємниці.

З метою захисту персональних даних
у компанії «Екопласт» з 2017 року
розроблено та впроваджено політику про
захист персональних даних співробітників
та контрагентів, яка базується на Законі
України «Про захист персональних
даних».
Компанія «Екопласт» є володільцем
персональних даних своїх співробітників
та контрагентів, до яких належать будьякі відомості чи сукупність відомостей про
фізичну
особу,
за
якими
вона
ідентифікується чи може бути конкретно
ідентифікована.

Усі співробітники нашої компанії
зобов’язані сприяти захисту конфіденційної
інформації компанії «Екопласт» та її
ділових партнерів, яка стала відома їм в
процесі трудової діяльності в компанії.
Заборонено розголошувати конфіденційну
інформацію і висвітлювати її склад у
приватних розмовах, чи у колі осіб, які не є
співробітниками компанії, зокрема, і
членам родини, окрім випадків, що мають
комерційну вигоду та оговорені з
керівництвом компанії.

В компанії не обробляються відомості
про расове, національне або етнічне
походження співробітників, їхні політичні,
світоглядні переконання, членство в
політичних партіях, інтимні відомості, що
стосуються приватного життя.
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Ми прийняли на себе зобов’язання щодо
забезпечення захисту персональних даних
співробітників і контрагентів, тому усі
співробітники, які мають доступ до
персональних даних та обробляють їх в
процесі своєї трудової діяльності, але не
являються розпорядниками цих даних,
укладають зобов’язання про нерозголошення
персональних даних та недопущення їх
випадкової втрати чи знищення.
Ми гарантуємо захист персональних
даних своїх співробітників та контрагентів
від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з
умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на
захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність
та ділову репутацію особи.

33

ТОВ "ЕКОПЛАСТ"

ПРАВА ВЛАСНОСТІ КОМПАНІЇ
Права власності на
майно та землю

Компанія «Екопласт» не підтримує, не
приймає участі і не визнає захоплення
земель та власності.
Компанією систематично проводиться
юридична перевірка щодо збереження
встановлених прав окремих осіб або
корінних жителів на майно та землю.

Компанія «Екопласт» поважає права на
майно і землю людей, корінних народів,
регіонів та інших суб’єктів.
Ми чітко дотримуємось законодавства
України, зокрема, яке регулює земельні та
майнові відносини - Конституція України,
Земельний і Цивільний кодекси України, а
також прийняті відповідно до них
нормативно-правові акти, де зазначено, що
підставами виникнення і припинення прав
на землю та прав на об’єкти нерухомого
майна, розташовані на ній, є передбачені
законом
юридичні
факти,
що
підтверджуються відповідними документами.

Компанія «Екопласт» визнає право
власності на землю та майно законних їх
власників.

Інтелектуальна
власність

Захист інтелектуальної власності нашої
компанії
сприяє
використанню
й
подальшому розвитку винахідницьких та
творчих талантів і досягнень, підтримує та
зберігає професійний потенціал персоналу.

 свідоцтво про право власності на нерухоме
майно;
 довгостроковий договір оренди земельної
ділянки, укладений з органами
місцевого самоврядування.

До інтелектуальної власності компанії
«Екопласт» переважно входять:
 права промислової власності;

В компанії «Екопласт» верифікацію
законності права власності на землю, майно
та всі операції пов’язані із ними, проводить
юрисконсульт із залученням необхідних
фахівців чи сторонніх компетентних
організацій для дотримання всіх правових,
соціальних
та
екологічних
вимог.
Юрисконсульт має повноваження для
комунікацій із власниками компанії щодо
всіх юридичних аспектів, пов’язаних із
питаннями землі та майна.

 фірмові та комерційні найменування.
Наявність інтелектуальної власності
забезпечує нашій компанії певну перевагу
на ринку через її унікальність та потребує
захисту від несанкціонованого розголошення і використання.
Порушення
прав
власності, таких як:
 піратство;
 плагіат;
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Комп'ютери, мережі, а також засоби
електронної
комунікації
компанії,
виробниче обладнання й інвентар повинні
використовуватися в професійних цілях
відповідно до інструкцій компанії «Екопласт».

 несумлінна реєстрація;
 недобросовісна конкуренція;
 підроблення чи зміна інформації
зокрема і співробітниками компанії, через
розголошення
комерційної
таємниці,
копіювання документів з ціллю передачі
третім особам, які можуть мати з цього
комерційну вигоду, тягне за собою
відповідальність згідно норм чинного
законодавства.

При наявності у співробітника доступу
до інформаційно-комунікаційних систем
компанії «Екопласт», він зобов'язаний
дотримуватися необхідних запобіжних
заходів для попередження несанкціонованого
доступу до системи.

Правовий захист інтелектуальної
власності
компанії
здійснюється
на
законодавчому рівні, а у випадку
неправомірних
дій
співробітників
є
підставою для розірвання трудового
договору.
Співробітники компанії зобов`язані
дотримуватись тих самих вимог збереження
інтелектуальної
власності
і
щодо
інтелектуальної власності наших клієнтів та
партнерів.
Наша компанія свідомо не порушує
авторські права третіх осіб. Використання
неліцензійного програмного забезпечення,
використання або відтворення захищених
авторським правом матеріалів без дозволу
або в обхід діючого патенту заборонено.

Співробітники
не
повинні
використовувати та поширювати поза
межами компанії програми, надані
компанії
«Екопласт»
за
ліцензією,
використовувати незаконно придбане
програмне забезпечення або поширювати
оригінальні
носії
із
програмним
забезпеченням чи незаконні копії програм,
що не належать компанії або не є
ліцензійними.

Використання майна
та ресурсів компанії.
Працівники
компанії
«Екопласт»
зобов'язані дбайливо ставитися до майна
компанії й ощадливо використовувати її
засоби та ресурси. Забороняється використовувати майно й ресурси компанії «Екопласт»
для будь-якої особистої вигоди, а також
виконувати роботу для зовнішньої сторони,
не пов`язаної з діяльністю нашої компанії.

Особисті міжнародні дзвінки з
телефонів компанії «Екопласт» за її
рахунок заборонені. На здійснення таких
дзвінків необхідно одержати дозвіл у
безпосереднього керівника. Використання
міжнародного зв'язку в особистих цілях
повинне бути згодом компенсоване
співробітником.

Компанія «Екопласт» має право
відслідковувати й перевіряти використання
персоналом електронної пошти, мережі
Інтернет та інших засобів електронної
комунікації
(у
рамках,
дозволених
законодавством про захист персональних
даних) при виникненні підозри про їхнє
неправомірне використання.

Використання офісної техніки й
користування Інтернетом в особистих
цілях, без одержання спеціального
дозволу
безпосереднього
керівника,
заборонено.
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Захист довкілля

Ми удосконалюємо заходи щодо охорони
довкілля, необхідність яких викликана
діяльністю нашої компанії:

Наша компанія демонструє відповідальне
ставлення до навколишнього природного
середовища: ми прагнемо мінімізувати
вплив виробничої діяльності на довкілля,
застосовуючи
соціально
відповідальні,
науково обґрунтовані й економічно доцільні
методи.

 виявляємо, оцінюємо та здійснюємо
постійний контроль і можливе
обмеження
викиду
шкідливих
елементів в атмосферу;
 переглядаємо у відповідності до змін
законодавства
нормативно-правові
акти та удосконалюємо комплекс
природоохоронних заходів.

Ми прагнемо брати участь у програмах
економії, вторинної переробки й енергозбереження, ціль яких – зберегти повітря й
воду чистими, скоротити кількість відходів і
раціонально використовувати природні
ресурси.

Всі норми і правила екологічної та
робочої безпеки визначені і зафіксовані в
Екологічному паспорті компанії «Екопласт»,
який містить загальні відомості про
підприємство, сировину, що використовується,
опис технологічних схем виробництва
основних видів продукції, схем очищення
стічних вод і викидів у повітря, їх
характеристики після очищення; дані про
тверді й інші відходи, а також відомості
про наявність у світі технологій, що
забезпечують
досягнення
найкращих
показників з охорони природи.

Наша компанія дотримується реалізації
принципів, програм і методів, спрямованих
на ведення діяльності екологічно безпечними
способами.
Разом з тим компанія «Екопласт»:
 реалізує принципи, програми й методи,
спрямовані на охорону довкілля, у всіх
сферах діяльності як невід'ємні
елементи управління;

Співробітник компанії, відповідальний
за дотримання вимог природоохоронного
законодавства бере участь у заповненні і
оформленні
екологічного
паспорта,
враховуючи сумарний вплив шкідливих
викидів у навколишнє природне середовище.

 враховує необхідність ефективного
використання матеріалів і електроенергії,
дбайливого ставлення до ресурсів,
мінімізації несприятливого впливу на
довкілля при введені в експлуатацію
нового обладнання;

Компанія «Екопласт» включає лише
об’єктивні екологічні показниками у звіти
для Департаменту природоохоронних
ресурсів та екології.

 при веденні своєї діяльності значну
увагу приділяє скороченню відходів,
їхньому
сортуванню,
а
також
використанню безпечних способів
утилізації;
 поважає й дотримується чинних законів і
правил
в
галузі
екологічного
законодавства,
зокрема
охорони
навколишнього природного середовища.
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Безпека праці

 справний стан засобів колективного та
індивідуального захисту;
 наявність відповідних знаків безпеки;

Наша компанія прагне до запобігання
нещасним
випадкам,
травмам
і
захворюванням пов'язаних з роботою, а
тому піклується про своїх співробітників,
підрядників і всіх осіб, які співпрацюють із
нами.

 застосування технічно досконалого та
справного обладнання, інструментів і
пристроїв;
 дослідження впливу виробничих
факторів на людину та визначення
відповідності умов на робочих місцях
вимогам нормативних документів;
 обов’язкове проходження попереднього
та періодичних медичних оглядів для
певних категорій робітників з метою
збереження їхнього здоров’я.
Наша компанія проводить заходи
спрямовані на постійну готовність до
аварійних
ситуацій.
Компанія
має
процедури інформування та евакуації
співробітників, на регулярній основі
проводить навчання діям в аварійних
ситуаціях та інструктажі. Всі робочі
приміщення
компанії
забезпечені
відповідними комплектами для надання
першої медичної допомоги, засобами для
виявлення та гасіння пожежі.

Служба охорони праці компанії контролює
дотримання
безпеки
праці
наших
співробітників
шляхом
виконання
комплексу
заходів
для
запобігання
травматизму, захворювань і аварій на
виробництві:

Співробітники компанії «Екопласт»
зобов'язані повідомляти службу охорони
праці та свого безпосереднього керівника
про будь-який нещасний випадок на
виробництві або про випадок забруднення
навколишнього природного середовища
відповідно до інструкцій компанії та
чинного законодавства.

 навчання співробітників, своєчасне
проведення інструктажів та контролю
знань з охорони праці;
 розроблення відповідно до умов охорони
праці плану проведення робіт і
технічних карт;
 правильне планування робочих місць;

Охорона здоров’я.
Статус ВІЛ/СНІД

 правильне утримання проходів і проїздів;
 дотримання правил проведення робіт і
допуску до роботи;

Компанія «Екопласт» поважає право
співробітників на захист особистої
приватної інформації, тому не вимагає від
претендентів на роботу або вже найнятих
співробітників розголошення інформації,
що пов’язана із захворюванням ВІЛ/СНІД,
якщо тільки така вимога не передбачена
діючим законодавством.

 правильна організація праці: зручна
робоча поза, чергування роботи й
відпочинку, відсутність фізичного
перенапруження;
 застосування безпечних способів праці;
 дотримання встановленого технологічного
процесу;
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Компанія «Екопласт» не вимагає
проходження медичного огляду для
підтвердження відсутності статусу ВІЛ/
СНІД, як при працевлаштуванні, так і
протягом трудової діяльності в компанії у
будь-кого із співробітників.

Відкриття такої інформації можливе лише
на добровільних засадах, зокрема, якщо стан
здоров’я не дозволяє повноцінно виконувати
робочі обов’язки.
ВІЛ/СНІД інфіковані співробітники
можуть продовжувати працювати та
розраховувати
на
надання
рівних
можливостей
у
питаннях
навчання,
заохочення, просування по службі та іншого
соціального забезпечення на загальних
засадах.
У випадку відкриття співробітником
інформації про статус ВІЛ/СНІД компанія
«Екопласт», на його прохання, може вжити
заходи для створення відповідних умов для
співробітника, який інфікований ВІЛ/СНІД:

У тому випадку, якщо стан здоров’я
співробітника, який заражений вірусом
ВІЛ/СНІД перешкоджає виконанню його
трудових обов’язків, або за медичними
висновками він не може продовжувати
працювати, трудові відносним між
співробітником та компанією «Екопласт»
можуть
бути
припинені
у
відповідності до чинного трудового
законодавства України.

 зміна графіка роботи;
 організація додаткових перерв;
 надання вільного часу для медичного
огляду;
 встановлення неповного робочого дня;
 тимчасове переведення на легшу роботу
(при наявності вакансії);
 надання щорічної оплачуваної відпустки
поза графіком відпусток;
 повернення до повної зайнятості.
Компанія «Екопласт» прагне забезпечити
безпечні та здорові умови праці, включаючи
використання заходів обережності, а також
придбання засобів для надання першої
медичної допомоги.
В нашій компанії всі аптечки для надання
першої медичної допомоги обладнанні
окремими відділеннями з препаратами для
надання медичної допомоги з метою
профілактики зараження ВІЛ/СНІД. Перша
медична допомога з метою профілактики
зараження надається відповідно до діючої в
компанії Інструкції з надання першої
медичної допомоги з метою профілактики
зараження на Віл-Інфекцію.
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
КОДЕКСУ
Відповідальність за
дотримання кодексу

Даний Кодекс не може дати вичерпних
відповідей на всі запитання, тому ми
повинні покладатися на сумлінність і
здоровий глузд. У невизначених ситуаціях
вітаються будь-які звернення за допомогою
у вирішенні сумнівів.

Кодекс корпоративної етики поширюється
на всіх без винятку співробітників компанії.
Кодекс зобов'язує кожного співробітника
компанії у відповідь на довіру й
забезпечення роботою, добровільно взяти
на себе відповідальність та здійснювати
свою професійну діяльність, спрямувавши її
на формування фінансової стабільності й
укріплення іміджу компанії, зокрема,
завдяки
досягненню
ефективних
та
комфортних професійних взаємин з
колегами,
клієнтами
та
діловими
партнерами.

Роботу з дотримання етичних норм
координує начальник відділу управління
персоналом компанії, який є представником
вищого керівництва з питань соціальної
відповідальності.

Компанія «Екопласт» також намагається
довести основні принципи етичного
поводження, що зазначені у Кодексі, до
відома своїх клієнтів і ділових партнерів та
очікує від них дотримання аналогічних
етичних стандартів.

Директор компанії вирішує принципові
етичні проблеми в масштабах компанії, а
також
розбирає
випадки
етичних
порушень і етичних конфліктів, які не
можуть бути вирішені на попередніх
рівнях.

Усі співробітники компанії зобов'язані
демонструвати відповідальне й етичне
поводження,
незмінно
дотримуватись
принципів Кодексу, послідовно реалізуючи
їх у своїй повсякденній роботі. Керівники
всіх рівнів зобов'язані наочно втілювати
принципи даного Кодексу в своїй діяльності
та
слугувати
взірцем
позитивного
поводження для інших співробітників.

Співробітник компанії несе особисту
відповідальність за:
 досягнення стратегічних цілей компанії
«Екопласт», підрозділу, виконання
поставлених завдань відповідно до
рівня професійної компетентності і
делегованих повноважень;

Кодекс корпоративної етики може
орієнтувати співробітників компанії в
ситуаціях
конфлікту,
етичної
невизначеності
й
інших
обставинах
морального вибору та виступати засобом
суспільного контролю над моральним
виглядом і професійним поводженням
співробітника.

 якість виконуваної роботи, грамотність,
коректність і практичність складених
документів,
точне
виконання
договірних зобов’язань;
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 я знаю як відправити звернення чи
зауваження;

 неухильне виконання принципів цього
Кодексу. Дотримання норм Кодексу
забезпечується повсякденною діяльністю
співробітника.

 я знаю до кого я можу звернутися у
разі порушень етичних стандартів
компанії;

Порушення положень Кодексу може
розглядатися як дія, несумісна зі статусом
співробітника «Екопласт», і слугувати
підставою для накладання дисциплінарного
стягнення.


 я не боюся робити зауваження
колегам щодо порушення Кодексу;
 ніхто не зможе змусити мене
порушити Кодекс.
Вище керівництво компанії залишає за
собою право на проведення регулярних
перевірок виконання співробітниками
керівних принципів даного Кодексу і
діючих політик компанії «Екопласт».

Я знаю Кодекс

При працевлаштуванні на роботу в нашу
компанію кожен співробітник зобов'язаний
прочитати й зрозуміти для себе усі розділи
Кодексу корпоративної етики, щоб в
подальшому
дотримуватись
етичних
принципів поводження у своїй трудовій
діяльності.

Звернення за вказівками
та рекомендаціями

Перше знайомство з нашим Кодексом не
дає можливості повною мірою оволодіти
розумінням як саме застосовувати в роботі
принципи і норми Кодексу. Чимало
основоположних
принципів
етичного
поводження у Кодексі звучать як гасла і
складають
враження
необов’язковості
чіткого їх дотримання. Тому при першому
знайомстві з Кодексом співробітник може
не отримати чіткої відповіді, чи знаю я
Кодекс. Для цього в компанії впроваджено
додаткове вивчення Кодексу за допомогою
навчання з презентаціями для усіх
співробітників та щорічне оновлення знань.

Співробітник має право на збереження
анонімності свого усного чи письмового
звернення. Порушення цього права само
собою є порушенням етики компанії
«Екопласт».
Якщо у співробітника виникли сумніви
в тлумаченні Кодексу чи можливості його
застосування у конкретному випадку, або
з'явилися обґрунтовані підозри в тому, що
хто-небудь із співробітників порушує
етичні стандарти компанії, він повинен
звернутися в одну з наступних інстанцій за
таким порядком:

Дотримання етичних норм – один з
критеріїв індивідуальної оцінки співробітників
компанії.
Я знаю Кодекс, якщо:
 я знаю з яких розділів складається Кодекс;
 я знаю принципи ділової етики компанії
«Екопласт»;
 я розумію ступінь своєї відповідальності
за дотримання Кодексу;
 я знаю на відповідність яким міжнародним
стандартам сертифікована компанія
«Екопласт»;
 я знаю як компанія «Екопласт»
дотримується безпеки праці своїх
співробітників;
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Співробітник компанії «Екопласт» може
усно звернутися до свого безпосереднього
керівника, а у разі неможливості чи
небажання керівника надати роз’яснення,
надіслати своє звернення чи зауваження у
наступні інстанції одним з таких способів,
через:

 Я повідомлю про своє занепокоєння:
Співробітникам рекомендується відкрито
повідомляти про будь-які підозри щодо
порушення Кодексу. Компанія гарантує,
що ніхто зі співробітників ніколи не
стикався і не зіткнеться в майбутньому з
будь-якою
формою
впливу
або
несприятливими наслідками за те, що
просив поради або сумлінно повідомив
про порушення Кодексу.

 Скриньки звернень та пропозицій,
які знаходяться на виробництві та
офісі компанії;
 Пошту,
поштовим листом на адресу: 29017,
Україна, м. Хмельницький, а/с № 393

Незалежно від способу повідомлення,
який
вибере
співробітник,
його
повідомлення буде розглянуто негайно.
Відносно всіх випадків порушення
Кодексу, про які стало відомо - буде
проведено справедливе розслідування.
Про результати розслідування буде
повідомлено
співробітника,
який
звернувся зі скаргою чи повідомленням
або, у разі звернення інкогніто, результати
розслідування будуть оприлюдненні на
загальних зборах або на дошці оголошень
без ідентифікації особи.

 Електронну поштову скриньку:
personal@ekoplast.ua – представника
Вищого керівництва з питань
соціальної відповідальності;
yurist@ekoplast.ua – юридичної
служби компанії.
 Телефон:
офісна АТС:
+38(0382)637005; +38(0382)637081
корпоративний мобільний телефон
представника Вищого керівництва з
питань соціальної відповідальності
+380673803546

Всі виявлені факти порушення Кодексу
будуть
проаналізовані
та
усунені.
Компанією проводиться аналіз ефективності
вжитих заходів щодо усунення порушень.

Для клієнтів, постачальників або третіх
осіб, які співпрацюють з нами, а також
ділових партнерів ми пропонуємо будьякий з наступних способів зв’язку:

Я повідомлю про своє занепокоєння,
якщо:
 мені не зрозумілі деякі принципи
Кодексу;

 Телефон/факс:
офісна АТС: +38(0382)637005;
+38(0382)637081

 я бачу невідповідність принципів та
дій етичного поводження;
 мені стали відомі порушення, що
можуть призвести до серйозних
наслідків;

 Пошта,
поштовим листом на адресу: 29017,
Україна, м. Хмельницький, а/с № 393

 я став учасником робочого конфлікту,
який триває понад 7 календарних
днів та переходить у прихований
конфлікт;

 Кур’єрська доставка,
відправлення на адресу: Україна,
м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3
офіс 301

 мій колега не дотримується принципів
Кодексу чим ускладнює робочий
процес або роботу в команді та
ігнорує зауваження;

 Електронна поштова скринька:
електронне листування:
info@ekoplast.ua
 Форма звернення на сайті компанії:
www.ekoplast.ua
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бо Кодекс є невід’ємною частиною цих
Правил у питаннях етичного поводження
персоналу.

 безпосередній керівник нехтує правилами
етичного поводження;
 безпосередній керівник здійснює тиск
на мене або мого колегу з ціллю
приховати порушення Кодексу;

Доповнення та зміни
кодексу

 безпосередній керівник відмовляється
надати роз’яснення правильності дій в
певних ситуаціях;

Кодекс корпоративної етики може бути
доповнений чи змінений з урахуванням
поточних змін усередині компанії чи за її
межами за рішенням Вищого керівництва
компанії «Екопласт».

 на своє звернення я не отримав
роз’яснення в будь-якій з інстанцій.
Співробітники компанії повинні сприяти
розслідуванням і говорити щиру правду.
Якщо співробітник ухилятиметься від цих
зобов’язань, йому загрожуватиме дисциплінарне
стягнення та можливе звільнення з компанії.

Повний перегляд Кодексу відбувається
раз на чотири роки в термін перегляду
Правил внутрішнього трудового розпорядку.
Текст Кодексу є в постійному доступі
на інтернет-сайті компанії «Екопласт» та
внутрішньому інформаційно-комунікаційному
ресурсі компанії - БуЗуКа.

Кодекс –
невід’ємна частина
Правил внутрішнього
трудового розпорядку

Друковані
примірники
Кодексу
знаходяться у кожному структурному
підрозділі компанії для вільного доступу
всіх співробітників.

Кодекс корпоративної етики компанії
«Екопласт» розроблений на основі загальновизнаних принципів і норм ділової етики та
не суперечить вимогам чинного законодавства
України. Кодекс не описує всі можливі
випадки і ситуації, з якими може зіткнутися
співробітник при виконанні своїх службових
обов'язків, але містить основні принципи
вирішення складних етичних ситуацій.

Кожному співробітникові необхідно
вивчити Кодекс і підписати «Згоду з
етичними принципами та нормами Кодексу
корпоративної етики компанії «Екопласт».
Підписаний примірник Згоди зберігається
в окремій папці за вимогами збереження
особової справи співробітника.

У Кодексі сформульовані і систематизовані норми і принципи поведінки, яких
повинні дотримуватися всі співробітники
компанії.

Тому відповідальність за порушення норм
Кодексу корпоративної етики прирівнено до
відповідальності за порушення Правил
внутрішнього трудового розпорядку,
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