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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Порядок доступу до приміщень Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури (далі – Академії) осіб з обмеженими фізичними можливостями, інших 
маломобільних груп населення (далі – Порядок) розроблено згідно з Наказом Президента 
України №401/2017, з урахуванням заходів, визначених Законом України “Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні“. 
1.2. Цим Порядком визначається супровід (надання допомоги) осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, інших маломобільних груп населення під час перебування на 
території Академії. 
 
2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ І ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСЮ В ПРИМІЩЕННЯХ АКАДЕМІЇ  
2.1. Вхід на територію Академії здійснюється через центральний вхід головного та інших 
корпусів Академії (у тому числі корпусів Дружківського житлово-комунального коледжу 
ДонНАБА), гуртожитку Академії. Особа (особи), що потребує допомоги, у випадку 
планування візиту до Академії має зв'язатися з відповідальним за забезпечення супроводу 
(надання допомоги такої категорії осіб) працівником (далі – відповідальним працівником)  
за телефоном (06264) 6-19-99, або повідомити про свій візит чергового (сторожа) 
відповідного приміщення Академії (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Приміщення Академії Телефон Адреса 

Навчальний корпус № 1 
ДонНАБА 

 
(06264) 6-19-99 

Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. Героїв 

Небесної Сотні, 14 
Гуртожиток ДонНАБА (06264) 6-19-99 Донецька обл.,  

м. Краматорськ, вул. 
Паркова, 62 

Навчальні корпуси 
Дружківського житлово-
комунального коледжу 
ДонНАБА 

(06264) 6-19-99 Донецька обл., м. 
Дружківка, вул. 
Ломоносова, 1 

 
2.2. Відповідальний працівник Академії зустрічає і супроводжує осіб, що потребують 
допомоги, а в разі настання надзвичайної ситуації - відповідає за евакуацію таких осіб з 
території Академії.  
2.3. У першочерговому порядку відповідальний працівник Академії уточнює, якої саме 
допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, мету відвідування 
Академії, необхідність супроводу. Якщо особа відмовляється від пропозиції та не потребує 
допомоги та (або) супроводу відповідального працівника, забороняється нав’язувати свою 
допомогу.  
2.4. Під час спілкування та супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями та 
представників інших маломобільних груп населення необхідно дотримуватись загальних 
правил поведінки з такими людьми: 



2.4.1. Потрібно звертатись безпосередньо до ЦІЄЇ людини, а не до особи, яка її 
супроводжує. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, необхідно помахати 
рукою, або іншим чином привернути їхню увагу; 
2.4.2. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти 
їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи 
тими, що не чують, в нагоді інколи можуть стати ручка з папером. 
2.4.3. Необхідно використовувати чіткі, короткі речення. Якщо особа з інвалідністю не 
зрозуміла відповідального працівника, потрібно повторити щойно сказане або спробувати 
перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може 
бути легше зрозуміти, якщо відповідальний працівник також використовуватимете 
жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху. 
2.4.4. Якщо допомоги відповідального працівника потребує користувач візка, спочатку 
необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про 
необхідність довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на 
інший допоміжний засіб людини. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх 
допоміжних засобів пересування без їх дозволу. 
2.4.5. У разі, якщо до відповідального працівника звернулась людина з порушенням зору, в 
першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, 
представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час 
супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, 
двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким 
здійснюється пересування. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити 
людину, де вона знаходиться. Відповідальному працівнику необхідно завжди говорити 
такій людини про своє наближення чи віддалення. 
2.5. В разі необхідності, за погодженням із керівництвом Академії відповідальний 
працівник залучає інших працівників Академії до супроводу осіб, які потребують 
допомоги. 
2.6. У разі подання заяви до Академії, відповідальний працівник приймає вхідну 
кореспонденцію в особи з інвалідністю чи інших маломобільних груп населення та передає 
на реєстрацію у встановленому порядку або за бажанням такого громадянина супроводжує 
його до приймальні Академії, де знайомить з працівником Академії, відповідальним за 
приймання вхідної кореспонденції, особисто, представивши прізвище, ім'я та по батькові 
один одному. 
2.7. Особи, які потребують допомоги, користуються пріоритетним правом при подачі 
документів до канцелярії Академії. 
2.8. При відвідуванні території Академії особами, які потребують допомоги, відповідальний 
працівник роз'яснює правила внутрішнього та службового розпорядку Академії, а також 
години прийому громадян і розповідає про особливості будівель Академії:  

- кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю 
відповідно його функціональним обмеженням;  

- розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху та ін.;  
-структуру Академії, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть 

виникнути. 
2.9. Після закінчення перебування на території Академії осіб, які потребують допомоги, 
відповідальний працівник супроводжує таких осіб до виходу з території Академії. 
2.10. При необхідності особи, які потребують допомоги, можуть телефоном заздалегідь 
погодити з відповідальним працівником необхідний обсяг допомоги при організації 
доступу в приміщення Академії із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на 
електронну пошту Академії відповідний запит. 
2.11. Відповідальний працівник Академії за погодженням з особами, які потребують 
допомоги, вправі надати інші види допомоги із супроводу, не передбачені цим Порядком. 



2.12. У разі, якщо під час відвідування Академії особою з обмеженими фізичними 
можливостями, інших маломобільних категорій громадян виявлено якісь незручності та 
перешкоди (неможливість потрапити в певні аудиторії, недостатнє освітлення коридорів 
тощо), недотримання вимог державних будівельних норм України ДБН В.2.2-17:2006 
“Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“, відповідальний 
працівник повинен повідомити про це керівництво Академії з метою подальшої ліквідації 
виявлених недоліків. 
 
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
3.1. Цей Порядок вступає в дію з дати видання наказу Академії, яким його затверджують. 
3.4. Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Академії та розміщуються на 
інформаційному стенді на першому поверсі головного корпусу Академії. 


