


1. Положення «Умови доступності Одеського державного екологічного 

університету для осіб з особливими потребами» передбачає порядок супроводу та 

надання допомоги (далі – Порядок) осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення (далі – особи, що потребують допомоги). 

2. Зазначений Порядок розроблений на виконання вимог пункту 2 Указу 

Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення змін до 

пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України». 

3. Цей Порядок визначає дії працівників Одеського державного екологічного 

університету щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в ОДЕКУ 

особам, що потребують допомоги, а також створення необхідних умов для їх 

якісного обслуговування працівниками структурних підрозділів університету.  

4. Особа, що потребує допомоги, за необхідності відвідати Одеський 

державний екологічний університет має зв’язатися з співробітником відповідного 

навчального структурного підрозділу університету (факультету/інституту, 

навчально-консультаційного центру, центру післядипломної освіти, підготовчого 

відділення, кафедри тощо) або повідомити про це співробітника охорони 

Одеського державного екологічного університету з будь-якого стаціонарного посту 

навчально-лабораторних корпусів або інших споруд ОДЕКУ.  

5. Працівник структурного підрозділу університету до якого звернулась особа, 

що потребує допомоги, у разі отримання інформації про бажання зазначеної особи 

прибути до ОДЕКУ, повинен особисто з’ясувати мету її візиту та: 

- у випадку, якщо особа, що потребує допомоги вже прибула до університету 

та має намір отримати інформацію про послуги університету, повідомити про це 

керівника відповідного підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Надалі 

керівник даного підрозділу особисто або за його розпорядженням уповноважена 

особа прибуває к місцю де знаходиться особа, що потребує допомоги, та 

забезпечує її консультування; 

- якщо особа, що потребує допомоги, має намір відвідати університет, 

доповідає про це керівника відповідного структурного підрозділу ОДЕКУ, який 

має намір відвідати особа, що потребує допомоги. За рішенням керівника 

структурного підрозділу виділяється працівник, який у визначений час прибуває до 

місця прибуття особи, що потребує допомоги, та супроводжує її на весь час 

перебування в університеті.  

6. Співробітник охорони ОДЕКУ, у разі прибуття на стаціонарний пост особи, 

що потребує допомоги, негайно доповідає про це керівництву відповідного 

структурного підрозділу, який у подальшому забезпечує умови зручності та 

комфортності перебування в університеті вищезазначеної особи. 

7. Після закінчення візиту особи, що потребує допомоги, керівник та/або 

уповноважений працівник підрозділу університету організує супровід даної особи 

до виходу університету. 



8. Для забезпечення зручності та комфортності перебування в університеті 

осіб, що потребують допомоги, отримання ними необхідної інформації тощо 

додатково використовуються: на першому поверсі навчально-лабораторного 

корпусу № 1 приміщення приймальної комісії та музею університету; на першому 

поверсі навчально-лабораторного корпусу № 2 аудиторні приміщення кафедри 

хімії навколишнього середовища. 

9. Даний Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеського 

державного екологічного університету, а також розміщується на стендах службової 

інформації гідрометеорологічного інституту, деканатів факультетів, навчально-

консультаційного центру заочної форми навчання, підготовчого відділення та ін. 

 




