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1. Загальні положення 

 1.1. Культурно-масові заходи (концерти, вечори відпочинку, 

тематичні вечори тощо), масові спортивні змагання, турніри  показові 

виступи спортсменів та інші видовищні заходи (надалі - масові заходи),  

що проводяться у Сумському національному аграрному університеті  

сприяють  вихованню  громадян  України,  їх  активному  

відпочинку та спортивному розвитку.  Заходи мають  проводитися  в 

умовах високої культури, організації,   безпеки   глядачів   та   учасників,   

належного громадського порядку. 

 1.2.  Це Положення  є  обов'язковим  для  усіх учасників, студентів, 

керівників структурних підрозділів, деканів факультетів і проректорів 

Сумського НАУ, що безпосередньо беруть  участь  у  підготовці  та 

проведенні масових заходів на  базі університету. 

     1.3. Масові заходи проводяться тільки  у  спеціально  відведених  

місцях (молодіжно-розважальний центр, спорткомплекс, стадіон, зали, 

аудиторії тощо).    При  цьому  також  враховуються  погодні умови та 

інші  фактори,  що  можуть  вплинути  на  хід  проведення масового 

заходу. 

      

2. Організація підготовки і проведення  

масових заходів 

 2.1. Масові заходи  проводяться  відповідно  до  затверджених  

планів, положень про їх проведення, програм, правил, регламентів і  

вимог  щодо  забезпечення  безпеки учасників та глядачів, затверджених 

відповідним наказом ректора університету. 

 2.2. Для підготовки  і  проведення  найбільш  значних    масових    

заходів (спартакіад,  міжнародних,  всеукраїнських  змагань,   фестивалів,  

концертів,  шоу,  театралізованих   вистав    тощо)    створюються  

оргкомітети. Оргкомітетами розробляються конкретні плани підготовки  і 

забезпечення масових заходів, які забезпечують  безпечні  умови  для 

відвідувачів,  профілактику  антигромадських   проявів,    пожежну 

безпеку, медичне   обслуговування,   порядок   заповнення   місць, 

проведення  заходів  і  евакуації  глядачів. 

      2.3. Масові  заходи  проводяться,  як  правило,  у  спеціально 

відведений час, суботні, недільні і святкові  дні.  Їх  початок  і  

закінчення повинні бути сплановані таким  чином,  щоб  відвідувачі  

мали можливість скористатися громадським транспортом. 

      2.4. При підготовці і проведенні  масових  заходів  має  бути  

задіяна необхідна кількість представників служби охорони університету, 

медичної допомоги та охорони громадського порядку. 

 

3. Вимоги до організаторів масових заходів,  

що безпосередньо беруть участь у підготовці й проведенні  

масових заходів 

     3.1. Організатори масового заходу забезпечують: 



 узгодження місць і строків проведення масових  заходів  

із  ректором та проректором відповідного напрямку за 1 місяць або 

інший обґрунтовано визначений час до проведення;   

 подання ректору (або відповідному проректору)  Положення або 

Порядку про проведення  масового  заходу  із  зазначенням  умов, 

програми, регламенту, інших спеціальних вимог  для  розробки 

заходів по  охороні  громадського  порядку,  забезпеченню  

безпеки учасників заходів і глядачів за 1 місяць або інший 

обґрунтовано визначений час до проведення; 

 підготовку учасників заходів, суддів, журі, обслуговуючого  

персоналу щодо знання і  дотримання  ними  правил  техніки  

безпеки  і внутрішнього розпорядку. 

 виконання Положення (Порядку) про проведення масового заходу.  

 

     3.2. Декани факультетів:  

 забезпечують явку студентів на масові заходи; 

 визначають відповідальних осіб,  які супроводжує групу учасників 

масового заходу; 

 проводять виховну  та  роз'яснювальну   роботу   зі студентами 

щодо правил поведінки під час проведення масового заходу. 

 

 3.3. Служба охорони університету:  

 забезпечує залучення  необхідних  сил  і  засобів  для  підтримання  

громадського порядку,  безпеки  при  проведенні  масових  

заходів; вживає  інші  дії  щодо  забезпечення    порядку, виходячи  

з  інформації  про  очікувану  численність  глядачів і конкретних 

умов у день проведення масового заходу. 

 проводить роботу щодо недопущення  проходу на масові заходи 

осіб у  нетверезому  стані,  недопущення розпивання  спиртних  

напоїв,  пронесення небезпечних предметів, які можуть  бути  

використані  як  знаряддя правопорушення, алкогольних напоїв; 

 у разі виникнення небезпечної екстремальної ситуації 

забезпечують негайний виклик працівників поліції та організацію 

евакуації учасників масового заходу; 

    

 

   3.4. Суб’єкти, що беруть участь у забезпеченні масових заходів,  

повинні чітко взаємодіяти (відповідно до затверджених  планів)  

з організаторами, що проводять даний масовий захід, неухильно  

виконувати норми і вимоги  щодо  охорони  громадського  порядку  і  

безпеки.  

 

1. Основні положення правил поведінки відвідувачів масових 

заходів 

 



1.1. Відвідувачі масових заходів повинні: 

 дотримуються Порядку та умов проведення масового заходу; 

 суворо дотримуватися правил громадського  порядку   і    

загальноприйнятих    норм поведінки; 

  при виявленні осіб, які допустили  правопорушення, повідомити 

організаторів масового заходу або представників служби охорони.  

 

1.2. Відвідувачам масових заходів заборонено: 

 пронесення  предметів,  що  заважають   нормальному  

проведенню заходу чи загрожують безпеці  оточуючих;   

 пронесення і розпивання спиртних напоїв;  

 паління у невідведених для цього місцях;  

 використання предметів, що створюють шумовий  ефект або 

іншу небезпеку,  що провокують глядачів до безпорядків, зриву  

заходу;   

 створення  небезпеки  для нормального проходу і евакуації  

глядачів,  пошкодження  технічних систем, устаткування засобів 

пожежогасіння тощо. 

 

1.3. Відповідальність  відвідувачів  масових  заходів   за  

порушення громадського порядку та правил поведінки  встановлюється 

відповідно до чинного законодавства. 

  

 

Проректор з  

науково-педагогічної  

та навчальної роботи                                                            В.М. Жмайлов 


