
Забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень
коледжу для дітей з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення

На виконання вимог Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану 
дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», 
здійснено обстеження закладу освіти на предмет його відповідності державним 
будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у 
тому числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно-рухового 
апарату.

Комісією, що затверджена наказом № 57 від 12.09.2017 року, за результатами 
обстеження складено акти огляду приміщень будівель, розроблено перелік 
необхідних робіт щодо забезпечення відповідності приміщень коледжу державним 
будівельним нормам (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011, ДСТУ Б 
18021542:2013) в частині доступності для маломобільних груп населення.

За результатами обстеження перевірено відповідність будівельним нормам в 
частині доступності для маломобільних груп населення:

- прилеглої території (місць для транспорту, тротуарів);
- пандус на входах до навчального корпусу;
- ширину дверних прорізів;
- приміщень туалетних кімнат ;
- шляху руху інвалідів (щодо встановлення світлових маячків);
- вход до навчального корпусу і гуртожитку (щодо закріплення гумового 

покриття до підлоги);
- порогів дверних прорізів на рівні підлоги;
- облаштування вхідних дверей навчального корпусу і гуртожитку 

фіксаторами, що забезпечують затримку автоматичного зачинення дверей;
- шляхів переміщення для людей з особливими потребами (щодо 

освітленості: ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-28);
приміщення приймання їжі для інвалідів на колясках;
- тощо.
З метою безперешкодного доступу та забезпеченням максимальної безпеки 

на входах до будівлі навчального корпусу обладнаний пандус, що забезпечує 
підйом осіб з інвалідністю на рівні входу в будівлю, облаштовано місце для 
транспорту інвалідів на відкритій частині території біля навчального корпусу, 
обладнано зовнішні сходи навчального корпусу додатковими поручнями. Також 
підготовлено приміщення для організації навчальних аудиторій (робочих місць), 
місць обслуговування інвалідів на перших поверхах навчального корпусу.

Виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року у коледжі є одним з пріоритетних напрямків 
розвитку закладу освіти і носить системний характер з метою  забезпечення права



кожного студента на якісну, доступну освіту за місцем проживання, 
задоволення його спеціальних потреб під час освітнього процесу.

Студенти, які відносяться до маломобільних груп населення, у тому числі 
особи з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно-рухового апарату, у 
коледжі не навчаються.
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державним будівельним нормам в частині доступності 
для маломобільних груп населення

№
з/п

Назва заходу Відповідальна
особа

Термін
виконання

Відмітка про 
виконання

1. Відновити пандус з фасаду 
головного корпусу навчального 
закладу

Заступник 
директора 

з АГР 
Мацюк І.О.

Вересень 
2017 рік

виконано

2 Виділити на відкритій частині 
території біля навчального корпусу 
місце для транспорту інвалідів

Заступник 
директора 

з АГР 
Мацюк І.О.

Жовтень 
201 7 рік

виконано

3 Відновити зовнішні сходи 
навчального корпусу та гуртожитку 
поручнями з обох сторін

Заступник 
директора 

з АГР 
Мацюк І.О.

Листопад 
201 7 рік

виконано

4 Організувати додатковий прохід для 
інвалідів через вахту на вході 
навчального корпусу

Заступник 
директора 

зА Г Р 
Мацюк І.О.

Вересень 
2018 рік

виконано

5 Встановити світлові маячки на 
шляху руху інвалідів перед 
дверними прорізами і входами на 
сходи або пандуси

Інженер 
з ремонту 

Барбой Н.В.

Жовтень 
2019 рік

6 Закріпити гумове покриття до 
підлоги на входах до навчального 
корпусу.

Заступник 
директора 

з АГР 
Мацюк І.О.

Г рудень 
2017 рік

виконано

7 Облаштувати пороги дверних 
прорізів на входах до навчального 
корпусу на рівна підлоги

Заступник 
директора 

3 АГР 
Мацюк І.О.

Листопад 
2019 рік

8 Облаштувати вхідні двері 
навчального корпусу фіксаторами, 
що забезпечують затримку

Заступник 
директора 

з АГР

Г рудень 
2019 рік



автоматичного зачинення дверей(не 
менше 5 с)

Мацюк І.О.

9 Облаштувати навчальні аудиторії 
(робочі місця), місця обслуго
вування інвалідів на першому 
поверсі навчального корпусу на 
мінімальних відстанях від 
евакуаційних виходів із приміщень, 
поверху і корпусу

Заступник 
директора 

зН В Р 
Головін О.І.

Вересень 
2019 рік

10 Вивісити розпізнавальну інфор
мацію щодо розміщення навчальних 
аудиторій, робочих місць, 
службових та санітарно-гігієнічних 
приміщень, шляхів евакуації для 
інвалідів

Завідувач 
господарством 
НК Граф В.А.

Листопад 
2019 рік

11 Забезпечити освітленість приміщень 
і шляхів переміщення людей 3 
особливими потребами відповідно 
до вимог ДБН В.2.5-23 та ДБН 
В.2.5-28

Інженер 
з ремонту 

Барбой Н.В.

Г рудень 
2019 рік

12 Організувати на першому поверсі 
навчального корпусу та гуртожитку 
кімнати відпочинку для людей з 
особливими потребами

Інженер 3 
ремонту 

Барбой Н.В., 
голова 

профспілкового 
комітету Мусій 

Т.О.

Січень 
2020 рік

13 Організувати кімнату приймання їжі 
для інвалідів на кріслах колясках

Завідувач 
господарством 
НК Граф В.А.

Г рудень 
2019 рік

Заступник директора з АГР І.О. Мацюк


