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ПОРЯДОК 

супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, інших маломобільних груп 

населення під час перебування на території (приміщеннях) Одеського  

иаціонального політехнічного університету 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та  інших маломобільних груп населення під час 

перебування на території (приміщеннях) Одеського національного 

політехнічного університету (далі - Порядок) розроблено відповідно до           

пункту 2 Указу Президента України від 2 грудня 2017 року № 401/2017 «Про 

внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) 

України», з урахуванням заходів визначених державними будівельними 

нормами України «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп 

населення», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» від 21 березня 1991 року № 875-ХХ11, Конвенції про права осіб з 

інвалідністю та з метою забезпечення реалізації державної політики щодо 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб, що потребують 

допомоги на території ОНПУ, забезпечення права таких осіб на 

безперешкодний доступ на територію університету, зручності та комфортності 

перебування на території ОНПУ, що потребують допомоги, для створення умов 

для ведення незалежного способу життя і на рівні з усіма громадянами 

приймати участь у громадському, культурному житті суспільства тощо. 

Метою Порядку є реалізація державної політики щодо забезпечення прав 

і можливостей осіб з обмеженими фізичними можливостями  та  інших 

маломобільних груп населення нарівні з іншими громадянами для участі в 

суспільному житті та полягає у створенні, безперешкодного життєвого 

середовища особам, що потребують допомоги, забезпечення права і 

задоволення потреб, у тому числі на безперешкодний доступ до об'єктів 

університету, зручності та комфортності їх перебування, отримання інформації 

з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, 

праці, культури, фізичної культури і спорту. 

 

1.2. Цим Порядком визначається супровід (надання допомоги) осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та   інших маломобільних груп 

населення під час перебування на території (в приміщеннях) ОНПУ. 
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1.3. Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті ОНПУ. 

   1.4. Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку: 

          – Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» № 2249 - VIII від 19 грудня 2017 року вносяться зміни до 37 Законів 

України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід 

війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з  

івалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни». Відповідно до ст.2 

Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, 

що при взаємодії із зовнішнім середовищем може приводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для 

реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний 

захист; 

          – особи, що потребують супроводу - особи з обмеженими фізичними 

можливостями та  інші маломобільні групи населення; 

          – територія Університету - комплекс будівель, споруд та прибудинкової 

території за адресою: пр. Шевченка, 1-3, м.Одеса, 65044;  пров.Шампанський, 

11,  м.Одеса, 65058. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП 

НАСЕЛЕННЯ І ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРИМІЩЕННЯХ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 Цей Порядок визначає дії осіб адміністративного та викладацького складу 

щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в Університеті особам з 

інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (далі - особи, які 

потребують супроводу або допомоги). 

      2.1. Відповідальним за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і 

свобод осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в ОНПУ 

призначається проректор  із забеспечення навчальної,  науково-педагогічної 

діяльності та розвитку унівеситету.       

 2.2. Відповідальним за забеспечення, дотримання та реалізацію прав і 

свобод осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 

відокремлених  структурних підрозділах  в коледжах та вищому професійному 

училищі  ОНПУ призначається директор  відповідного навчального закладу. 

      2.3. Всі дії, щодо супроводу осіб, які потребують супроводу або допомоги, 

виконують працівники відділу охорони університету. Особа, яка потребує 

супроводу або допомоги, для забезпечення зручного відвідування університету 

має зателефонувати за телефонами 096-486-63-03; 048-705-86-99 у відділ 

охорони університету. 

           2.4.    За необхідності зустрічі користувач домовляється про час та місце  

зустрічі з керівниками структурних підрозділів ОНПУ за контактними       

телефонами, які розміщені на сайті ОНПУ. 

             2.5.   Працівник відділу охорони університету при отримані інформації від      

особи, яка потребує супроводу або допомоги, зобов'язаний встановити мету                                        

візиту до університету та: 

    – якщо особа, яка потребує супроводу або допомоги, має намір отримати 
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in®opMaKiio npo OCBirni noCJiyrU yninepcnTeiy -- cynpoao/ilKyuaTU oco6y ,RO

npndManbHOI KOMICil;
-- slKnjo oco6a, nKa norpe6ye cynpono.ny a6o ,ROnOMOTU, Mac naMip si,RBi,qaTU

yHinepcuTeT 3 neBHUX nmTaHb, /IOnOBICTH npo Ke npopeKTopy, XKuH 3a p03nOnIJIOM
noBHOBaKeHb BI,qnoBI.qac 3a ni/mont,cHuA nanpnM po6oTn. 3a BKa31BKOIO

npopeKTopa, CynpOBOn)KyuaTU oco6y /lo Bu3HaqeHoro ni.Qp03;ti;ly (3a ueo6xi,KHOCTt '
3anyqac B.nx HaQaHnH zlOnOMOrkt rii,Q qac nepecyBanHSI inmux npauIBnHKIB CJly)K6H
oxopoHU yHinepcuTeTy).

2.6. 11ic.ns 3aKinweuns ni3nTy oco6n, iiKa norpe6yc CynpOBO,lly a6o zjOnOMOTU,
npauiBHUK Bi/iziiily oxopoHU yHiBepcuTery opraui30uyc cynpoBi/i /iaHoT oco6u /lo
Buxony 3 yHiBepcuTeTy.

2.7. 11opiinoK CynpOBO/ly ;tiiCHHii Mnii ncix HaBqanbHnx KopnyciB OHlly

3. HPABA TA OBOB'n3KH KOPHCTYBAqiB noclyrH
TA CynPOBOAH(yloqHX

3. 1. 11pana KopucTYBaqa nocJiyr i3 CynpOBO.ny:
-- OTPHMaTH nOCJlyry 3 cynpoBony CBOeqaCHO, ilKlcHO Ta 3 .aoTpuMaHHXM

BCIX BHMOr oe3HeKH;
3.2. 06OB'X3Kn KopucryBaqa nocilyr i3 cynpoBony;
-- KOpeKTHO nOBOAHTHCb ni,a qac CynpOBO/ly Ta noTpuMFBaTncb BUMOr

CynpOBOziXylOqOTO iuo,QO 6e3neKU npn nepeMliueHHI no HaBqanbHUM
KopnycaM OH-lily;

3.3]lpaBa CynpOBOAXyiOqOTO(Bi,nnOBi,nanbHoT oco6n):
-- He BHKOnyBaTH npoxaHnH KopHCTYBaqa9 HKI npXMO ne nepe/i6aqewi UUM

llOPXnKOM;
-- BI.HMOBHTHCb BI.R nazlannii nOCJiyr 3 CynpOBOny, iiKiuo c ni/l03pa, iuo

KopucTYBaq 3Haxo/IHTbcx y aJIKoi'o.nbHOMy a6o HapKOTuqnoMy Cn'XHinHI Toiuo;
-- KaTeropuqH0 3a6oponslcTbcH 3aJIUunaTU KopHCTYBaqa caMoi'o Ta ue

CynpOBOA)KYBaru toro .QO MiCUSI npu3HaqeHHH.
3.4. 06OB'X3KH cynpoBOA)Kyloqoro (Bi,QnoBi;laJlbHOT oco6H):

-- nKicHO HazlaBaTU CynpOBln 3 /IOTpuMaHniiM BCIX BUMOI ' 6e3neKH, yBaxHO I
BBiqJIUUO Bl;jnOCHTnCb ;lo KopHCTYBaqa Ta HaHaBaTU MOMy neo6xi,nny /IOnOMOry; He
AonycKaTU p03ro.nouueHHX y 6y/jb-iiKia cnoci6 nepconaJlbHOT in®opMauii, iuo MOMy
6y;ta ,aoBlpeHa a6o siKa CTaJla BI,cOMa y 3B'X3Ky 3 BUKOHaHniIM O6OB'i13KIB i3
CynpOBO,ay) KpIM nunaAKIB, nepe/i6aqeHnx qnnHUM 3aKOHO/laBCTBOM yKpainn.

3.5 CynpOBO.H)Kyioqua (Bi;jnoni/ianbna oco6a) Hehe Bi;jnOBi/tanbHicTb 3a:
HeBUKOHaHnn a6o Henane)Kne nnKOHaHnH uboro Tlopsi/IKy;
cnpnqunenHS MaTeplaJlbHOI mKO.RU OHTTSr;
nenaJiuKni .Rii a6o 6e3;tix.nbHicTb, nlo npn3BeJIH ;l0 cano,qisimHS mKOAU a6o

MaTeplaJlbHor0 36uTKy KopncTyuaqy ni;l qac cynpono;iy, 3n;lH0 3 qUHHnM
3aKOHo;laucTBOM yKpaIHH.

HaqanbHnK ETB O.K). KOMap
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