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Асоціація «Блокчейн України» (БАУ) є некомерційною організацією, яка прагне
активно сприяти поширенню та розширенню інтеграції технології блокчейн в економіку
України.
Наша місія базується на наступних ключових напрямках:




Сприяння запровадженню технології в економіку України, йдучи шляхом взаємодії
та співпраці з регуляторними органами;
Розбудова стратегічного партнерства з професійними гравцями, захист їх інтересів,
а також інтересів громадськості;
Підвищення обізнаності громадськості та розширення її доступу до технологій;

Етичний кодекс Асоціації приймає основні принципи і етичні норми, що лежать в
основі професійних відносин між членами БАУ. Ці принципи та стандарти мають
рекомендаційний характер при експертній оцінці професійної діяльності членів Асоціації.
При вступі до Асоціації, підписанні його статуту і етичного кодексу, учасників
повідомляється про зобов'язання дотримання норм і правил, затверджених даним етичним
кодексом, а також про відповідальність, у випадку порушення цього етичного кодексу і
статуту БАУ у вигляді санкцій і обмеження прав, аж до припинення членства. Професійна
діяльність учасників, яка не має відношення до діяльності БАУ, яка не впливає ні на
діяльність асоціації, ні діяльність її членів, не підлягає під дію норм і правил, встановлених
даним етичним Кодексом, а також статутом асоціації.
Передбачається, що всі члени асоціації, як організації, так і приватні особи, будуть
дотримуватися норм і правил, затверджених даним етичним кодексом і статутом асоціації.
Очікується, що всі члени будуть взаємодіяти між собою, керуючись найвищими
стандартами ділової етики, слідуючи непорушним принципам справедливості,
добросовісності та об'єктивності. Діяльність жодного з членів асоціації не може шкодити
діяльності та інтересам громадськості, асоціації та іншим її членам. Виконуючи свої
зобов'язання, всі члени повинні діяти в рамках законодавства України, дотримуючись норм
міжнародного права.
Мета цього етичного кодексу є зміцнення усесторонньої впевненісті в єдності
керівництва БАУ в процесі прийняття рішень та його прихильності професійним
стандартам. Дотримання цього Кодексу етики має надзвичайно важливе значення для
членства у БАУ.

Етичний кодекс заснований на ключових принципах, викладених нижче:
1. ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
A. Всі учасники повинні знати свої етичні, правові та професійні обов'язки перед
спільнотою, асоціацією та її членами. Всі члени, індивідуальні та корпоративні, повинні
уникати випадків неправомірної особистої та професійної поведінки, яка може
дискредитувати репутацію БАУ.
B. Всі члени покликані розширювати розуміння технології блокчейн і сприяти
запровадженню і поширенню цих знань у суспільстві.
C. Всі члени асоціації повинні підтримувати і надавати посильне сприяння
професійному розвитку асоціації і всіх її членів, а також сприяти залученню нових
учасників асоціації.
D. Жоден з членів асоціації не може виступати від імені асоціації, її консультативної
ради або від імені керівництва Асоціації без дозволу Керівництва БАУ.
E. Всі члени асоціації повинні усвідомлювати, що явне порушення даного етичного
кодексу, а також відкрите нехтування принципами, зафіксованими в ньому, привернуть
увагу БАУ. В цьому випадку керівництво БАУ змушене буде провести детальне
розслідування прецеденту, при підтвердженні порушення кодексу відбудеться
дисциплінарне слухання, одним з можливих результатів такого дисциплінарного слухання
може стати позбавлення членства фігурантів розслідуванні. БАУ залишає за собою
унікальне право публікувати результати дисциплінарних слухань.
F. Ніхто з членів асоціації не може використовувати своє членство в БАУ як засіб
передачі компетенції, оскільки БАУ не є акредитованим органом, і немає оцінки
компетентності для прийняття/припинення членства.
2. ЄДНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ.
Всі члени асоціації зобов'язуються:
A. Правдиво вказувати вид діяльності і рівень кваліфікації своєї професійної діяльності,
а також самостійно переконатися, що правильно вказуються кваліфікація та та виду своєї
професійної діяльності іншими особами.
B. Правдиво і точно передавати всі професійні думки, експертні оцінки, а також
результати досліджень, отриманих в процесі спільної діяльності членів асоціації.
C. Разом приймати важливі для асоціації та всіх її членів рішення, дотримуючись
єдиної концепції, плану та стратегії розвитку БАУ.
3. ВЗАЄМОПОВАГА ТА ЧЕСНІСТЬ.
Асоціація «Блокчейн України» зобов'язується підтримувати всі відносини між
членами асоціації в комфортному для здійснення професійної діяльності середовищі, в
якому всі члени з гідністю та повагою ставляться один до одного. У площині професійних
відносин нема місця дискримінації, залякуванню та/або переслідуванню членів асоціації на
тлі: расових і культурних відмінностей, включаючи (але не виключно) тих, що відносяться
до віку, інвалідності, освіти, національності, вибору мови, національного походження,
політичних переконань, релігії, сексуальної орієнтації, сімейного стану і соціальноекономічного статусу.

4. ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ
Асоціація діє в інтересах професійних гравців галузі, усіх своїх членів, а також в
інтересах широкої громадськості, тому підсумки спільної діяльності всіх членів асоціації
будуть детально висвітлені у звітах БАУ, які будуть опубліковані в громадському доступі
на офіційному сайті асоціації та акаунтах у соціальних мережах.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
A. Всі члени зобов'язуються поважати особисті та колективні права на недоторканість
особистого життя та зберігати конфіденційність інформації відповідно до українського та
міжнародного законодавства про захист персональних даних.
B. Контактні дані та імена учасників будуть зберігатися в базі даних асоціації.
Погоджуючись з правилами та положеннями даного етичного кодексу, ви погоджуєтесь з
тим, що ці дані будуть передані нашим партнерам для подальшої співпраці. Асоціація також
може використовувати ваші контактні дані, щоб надіслати вам інформацію про
продовження членства або діяльності БАУ (яку ви можете за потреби вимкнути будь-коли).
6. КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ
Заохочується будь-яка взаємодія з науковими об'єднаннями та сторонніми
організаціями з метою розвитку, передачі, обміну та поширення знань, сприяння та
впровадження передових практик, пов'язаних з використанням технології блокчейн. При
цьому будь-яка офіційна пропозиція щодо співпраці з будь-яким науковим товариством або
сторонньою організацією повинна обговорюватися та затверджуватися керівництвом БАУ
до того, як буде відправлена офіційна пропозиція про співпрацю з асоціацією. Якщо член
асоціації своєю діяльністю заважає співпраці або його дії дискредитують репутацію БАУ,
подібні дії, ймовірно, порушують правила та принципи, затверджені даних етичним
кодексом і можуть призвести до дисциплінарних заходів у вигляді санкцій, обмеження
прав, аж до припинення членства.
ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ
Членство в БАУ є відкритим для всіх. Керівництво асоціації зобов'язується
неупереджено розглядати заявки на членство від компаній і організацій, які прагнуть
просувати свої знання, навички та досвід, набуті в індустрії блокчейн, і використовувати
переваги цієї передової технології для реалізації інноваційних змін у своїй діяльності, а
також в соціальній та громадській сфері діяльності. Членство триває 12 місяців з дати
затвердження керівництвом БАУ поданої заявки. Після закінчення терміну кожному члену
асоціації буде направлений запит на поновлення членства в асоціації. Всі члени асоціації,
які підписали угоду на членство в БАУ, можуть у будь-який час припинити своє членство
в асоціації, надіславши заявку про відміну членства в БАУ на електронну адресу асоціації.
Угода про членство в припиняє свою дію відразу після отримання підтвердження від
керівництва на БАУ. Припинення членства передбачає скасування всіх переваг і прав,
якими володіють члени асоціації. При припиненні членства членський внесок не
повертається. БАУ залишає за собою право відмовити або припиняти членство в будь-який
час.

РЕЗЮМЕ
Даний етичний кодекс визначає принципи, яких повинні дотримуватися всі члени
БАУ, при цьому даний етичний Кодекс не може охоплювати всі проблеми та розбіжності,
які можуть виникнути під час спільної діяльності членів Асоціації. Даний етичний кодекс
закликає до довірливих і шанобливих відносин між членами асоціації та третіми сторонами,
що беруть участь у діяльності Асоціації. Погоджуючись стати членом асоціації, організація
або приватна особа погоджується з положеннями та умовами даного етичного кодексу,
відповідно до правил та положень, викладених у цьому документі.

