


І. Загальні положення 

 

1. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення у Дніпропетровській академії музики 

ім.М.Глінки (далі - Порядок) розроблено на виконання вимог:  

- п.2 Указу президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017; 

- Конвенції про права осіб з інвалідністю, ратифіковані Законом України від 

16 грудня 2008 року № 1767-IV; 

-Закону України від 05 вересня 2017 року №2145 – VIII „Про освіту”; 

- Закону України від 01 липня 2014 року № 1556 – VII „Про вищу освіту”; 

- Закону України від 06 червня 2019 року №2745 – VII „Про фахову 

передвищу освіту”. 

2.  Цей Порядок розроблено з метою забезпечення прав і можливостей 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення нарівні з іншими 

особами та полягає у виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що 

перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі 

стосовно доступу до аудиторій, концертних залів Академії, бібліотеки та 

спортивної зали. 

3. Цей порядок визначає дії працівників Дніпропетровської академії 

музики ім.М.Глінки (далі - Академія) щодо забезпечення зручності та 

комфортності перебування на території Академії, що потребують допомоги, 

створення умов для якісного обслуговування. 

4. Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку: 

Особа з інвалідністю - особа зі стійким розладом функцій організму, що 

при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для 



реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист. 

Маломобільні групи населення - люди, що відчувають труднощі при 

самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при 

орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені: 

інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди 

старшого (похилого) віку, інші особи, які не можуть самостійно 

пересуватися, якщо вони не мають членів сім’ї (одинокі) або інших осіб 

поруч. 

 

ІІ. Порядок супроводу (надання допомоги) 

 

1. Доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 

будівлю Академії, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, 10 

здійснюється через центральний вхід. Вхід обладнаний пандусом. За 

необхідності відвідати приміщення коледжу особи з інвалідністю та інші 

маломобільні групи населення мають звернутися до чергового охоронця або 

будь-якого працівника коледжу, який невідкладно слідує до неї, дізнається 

про необхідність супроводу. 

2. В приміщенні Академії супровід осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення здійснюється черговим охоронцем або тією 

особою, до якої прибула маломобільна особа, або особа з інвалідністю. 

3. При необхідності особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь 

повідомити про візит за телефоном (056)-720-92-77 або dkdpua@gmail.com, а 

також про необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення 

та/або на територію Академії із зазначенням дати і часу прибуття.  
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4. У разі отримання інформації про прибуття до коледжу особи, яка 

потребує допомоги, працівник зобов’язаний особисто з’ясувати мету її візиту 

та: якщо особа, яка потребує допомоги, має намір отримати інформацію про 

послуги Академії, повідомити про це керівнику структурного підрозділу, 

який володіє необхідною інформацією. Керівник даного підрозділу негайно 

(до 5 хвилин) прибуває особисто (забезпечує прибуття працівника підрозділу, 

який володіє необхідною інформацією) та надає консультацію безпосередньо 

у холі. 

5. Після закінчення візиту особи, яка потребує допомоги, потрібно 

організувати супровід даної особи до виходу з будівлі Академії. 

6. Даний Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Академії. 


