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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила поведінки громадян під час перебування на території і в 
адміністративних будівлях Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресами:

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16,
м. Маріуполь, вул. Матросова, 7
м. Краматорськ, б-р Мішинобудівіників, 40
розроблені відповідно до чинних нормативно-правових актів України.
1.2. Правила поширюються на науково-педагогічний персонал, працівників 

Університету, здобувачів вищої освіти, абітурієнтів та їх батьків, відвідувачів 
Університету.

1.3. Правила є відкритими для ознайомлення та обов’язковими для виконання і 
розміщуються на офіційному веб-сайті Університету.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ТЕРИТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Фізичні особи, на яких поширюється дія Правил, повинні дотримуватись 
встановлених норм поведінки, тиші та громадського порядку, не вчиняти дій, які 
можуть загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю громадян.

2.2. Не допускається вхід та присутність в приміщення Університету осіб в 
одязі, який порушує правила перебування в державних установах, норми 
громадського порядку, суперечить вимогам суспільної моралі, має надписи із 
заклйками до насильства, релігійної, міжрасової та міжнаціональної ворожнечі, 
непристойні заклики та образливі надписи.

2.3. Не допускається присутність на території Університету осіб у стані 
алкогольного, наркотичного сп’яніння, з прихованим обличчям, з вогнепальною та 
холодною зброєю, легкозаймистою сумішшю, із плакатами та транспарантами, що 
містять у собі протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями та 
пристроями, що посилюють звук.

2.4. В Університеті забороняється:
• палити та вживати алкогольні і наркотичні засоби;
• грати в азартні ігри;
• нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та 

гідність громадян;
• ходити у верхньому одязі та головних уборах;
• голосно розмовляти в коридорах під час проведення занять, шуміти;
• знаходитися у робочих кабінетах за відсутності працівників Університету;
• використовувати приміщення адміністративної будівлі як житло;
• перешкоджати роботі працівників Університету;
• пошкоджувати будівлю, майно та обладнання Університету;
• смітити та ігнорувати норми утилізації та переробки сміття, які діють в 

Університеті;
• не підкорятися нормам техніки безпеки, охорони праці та проведенню 

евакуації у випадку надзвичайних ситуацій;



• мати при собі колючі, ріжучі чи рублячі знаряддя або інструменти, які не 
пов’язані з виробничим чи навчальним процесом, холодну та вогнепальну зброю, 
іншу зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами, муляжі зброї, 
піротехнічні пристрої, вибухові, отруйні, сильнодіючі, легкозаймисті, наркотичні та 
нарковмисні речовини, речовини з різким запахом та вираженою дратівною дією.

2.5. Фото та відеозйомка в Університеті, у тому числі приміщень, персоналу, 
студентів, здійснюється лише з дозволу керівництва Університету та особи, яку 
знімають.

3. КОРИСТУВАННЯ ЗАСОБАМИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЇ
СИСТЕМИ

3.1. В Університеті діє контрольно-пропускна система із застосуванням 
турнікету з доступом за допомогою магнітного ключа встановленого зразка. Вхід до 
адміністративної будівлі та вихід із неї персоналу та здобувачам вищої освіти 
дозволяється тільки через турнікет. Відвідувачі Університету письмово 
реєструються в спеціальному журналі у чергової Університету з зазначенням 
документа, який засвідчує особу.

3.2. В Університеті здійснюється відеоспостєреження за місцями загального 
користування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В
УНІВЕРСИТЕТІ

4.1. У випадку порушення громадянами встановлених правил поведінки 
працівники Університету мають право робити порушникам зауваження, вимагати 
від порушників залишити територію, а також вживати інші заходи для усунення 
(запобігання) порушень відповідно до наявних повноважень.

У разі, якщо така особа після зауважень продовжує вчиняти незаконні дії або 
порушувати правила перебування у громадських місцях та на вулицях, персонал або 
інша уповноважена особа викликає працівників поліції для припинення 
протиправних дій.

4.2. Працівники Університету та здобувані вищої освіти про виявлені 
порушення повідомляють першого проректора Університету.

4.3. Оскарження дій посадових осіб Університету здійснюється відповідно до 
чинного законодавства.


