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1. Загальнi положення

1.1 [{ей Порядок супроводу (наданнrI допомоги) осiб з iнвалiднiстю та
iнших маломобiльних громадян при навчаннi та вiдвiдування Науково-

Порядок) передбачае умови забезпечення безперешкодного доступу осiб з
iнвалiднiстю та iнших маломобiльних громадян в примiщення Науково-
дослiдного iнституту iнтелектуальноТ власностi НАПрН Украiни (д-i
Iнститут), визначае порядок супроводженнrI маломобiльних груп населення в
примiщеншI , Iнстиryту при реалiзацiТ права на ocBiTy даною групою
населеннrI.

1.2 t{ей Порядок розроблений на ocHoBi КонвенцiТ ООН про права осiб
з iнвалiднiстю, яка ратифiкована Украiною i набрала чинностi з 0б березня
2010 року, Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>>, Закону УкраiЪи <Про основи
соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в УкраiЪЬ, Указiв Президента
УкраiЪи <Про внесення змiни до пункту З Положення про нацiональний

спрямованi забезпеченIuIзаклад (установу) УкраiЪи)> та <Про заходи, спрямованi на забезпеченIuI

додержання прав осiб з iнвалiднiстю>, Нацiональноi стратегii у сферi прав
людини на перiод до 2020 року в частинi доступностi до будiвель та
примiщень для маломобiльних груп населення (МГН), у тому числi осiб з
iнвалiднiстю з порушеннrIми зору, слуху та опорно-рухового апарату.

1.3 Порядок спрямованийна забезпеченнrI осiб з iнвалiднiстю HapiBHi
з iншими ефективногQ достугIу до ocBiTlt без дискримiнацii, на пiдставi

рiвних можливостей, забезпечення iнклюзивноi освiти на Bcix рiвнях i
навчання протягом усього життя.

1.4 OcHoBHi поняття, що використовуються в Порядку:
особq з iнвалidнiсmю - людина, що мае порушення здоров'я зi стiйким

розладом функцiй органiзму, у тому числi з ураженням опорно-рухового
апарату, вадами зору i дефектами слуху, що приводять до обмеження
життедiялъностi i викликають необхiднiсть його соцiального захисту.
Внаслiдок чого держава зобов'язана створити умови для ре€lлiзацii нею прав
HapiBHi з iншими |ромадянами та забезпечити fi доступ до здобуття освiти;

wtалоллобiльнi zрупu населення - люди, що вiдчувають труднощi при
самостiйному пepecyBaнHi, одержаннi послуги, необхiдноi iнформацii або при
opieHTyBaHHi в просторi. Що маломобiльних груп населення вiднесенi
iнвалiди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагiтнi жiнки, люди

/'старшого (похилого) BiKy, люди з дитячими колясками тощо (ШН В2.2-
17:2006 <<.Щоступнiсть будинкiв i споруд дJuI маломобiльних груп
населення>).

2. Порядок пересування маломобiльних груп населення та осiб з

iнвалiднiстю в примiщеннi Iнстиryry.

2.| При входi в Iнститут знаходиться телефон бiля чергового, для
викJIику працiвникiв Iнституту, вiдповiдальноi особи для наданнrI супровоДУ



(допомоги) особам з обмеженими фiзичними можливостями, якi потребуютъ

додатковоI допомоги, та iнших ма-rrомобiльних груп населення пiд час
знаходження ix на територii Iнституту.

2.2 При необхiдностi маломобiльнi |ромадяни та особи з iнвалiднiстю
можуть заздалегiдь погодити з вiдповiдалъною особою за телефонами
необхiдний обсяг допомоги при органiзацii доступу в примiщення Iнституту
iз зазначеннrIм дати i часу прибуття, або направивши на електронну пошту
вiдповiдний запит.

2.3 У першочерювому порядку вiдповiдальною особою уточняються,
якоТ допомоги гrотребуе маломобiльний громадянин або особа з iнвалiднiстю.

2.4 Вiдповiдzulьна особа в разi необхiдностi зустрiчас та органiзовуе
супровiд маломобiльного |ромадянина або особи з iнвалiднiстю, а в разi
HacTaHHrI надзвичайноi ситуацii вiдповiдае за евакуацiю ik iз будiвлi
Iнстиryту.

2.5 .У ржi необхiдностi подання маломобiльним громадянином або
особою з iнвалiднiстю заяв або iнших документiв до структурних пiдроздiлiв
Iнституту, вiдповiдалъна особа (зu необхiдностi) супроводжуе до
вiдповiдного пiдроздiJIу i знайомить з шрацiвниками Iнституту, представивши
прiзвище, iм'я та по батъковi один одному.

2.6 При вiдвiдуваннi Iнституту в разi необхiдностi вiдповiдальна особа

роз'яснюе м€Lломобiльним цромадянам або особам з iнвалiднiстю правила
внутрiшнього розшорядку та години пр4йому структурЕих пiдроздiлiв i
розповiдае шро особливостi будiвлi Iнстиryту:

_ кiлькiсть поверхiв, поруrнiв, iнших пристосувань i пристроiЪ для осiб
з iнвалiднiстю стосовно його функцiонЕIпьним обмеженням, розташуваннrI
санiтарних KiMHaT, мiсцъ проведення занrIть, можливi перешкоди на шляху та
iнше.

- структуру Iнституту, в якому кабiнетi i до кого звернутися з питань,
якi можуть виникнути.

2.7 Пiсля закiнчення вiдвiдування Iнституту, або прийому
вiдповiдальна особа супроводжус ма_rrомобiльних громадян i осiб з

iнвалiднiстю до виходу з будiвлi та територii Iнституту.
2.8 Вiдповiдальна особа Iнституту за погоджен}uIм з м€шомобiлъними

|ромадянами та особами з iнва_пiднiстю вправi надати iншi види допомоги по
супроводу не передбаченi цим Порядком.


