
н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

3 /_  С'<г 2018 р м. Київ

Про затвердження Порядку супроводу 
(надання допомоги) осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України

Па виконання Указу Президента України від 02.12.2017 № 401 «Про 
внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) 
України»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України, що додасться.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор С. В.Імас



Додаток
до наказу НУФВСУ
сУ. сглоАР №

ПОРЯДОК
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних

груп населення у Національному університеті фізичного виховання і
спорту України

1. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України (далі Порядок) розроблено 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».

2. Цей Порядок визначає дії працівників Національного університету 
фізичного виховання і спорту України (далі Університет) щодо 
забезпечення зручності та комфортності перебування в Університеті осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі Особи, які 
потребують допомоги), а також створення умов для якісного їх 
обслуговування працівниками Університету.

3. Особа, яка потребує допомоги, за необхідності відвідати Університет мас 
повідомити про це чергового на пропускному пункті (за адресою: 
вул. Ділова, 10, м. Київ), чергового будь-якого корпусу Університету або 
зв’язатися за телефонами: (044) 287-54-52 (приймальна ректора), (044) 
287-30-94 (черговий корпусу № 1, за адресою: вул. Фізкультури, 1, 
м. Київ).

4. Черговий зобов’язаний у разі одержання інформації про прибуття до 
Університету Особи, яка потребує допомоги, з’ясувати мету її звернення 
та:
якщо Особа, яка потребує допомоги, має намір отримати інформацію про 
послуги Університету, повідомити про це керівника структурного 
підрозділу Університету, який володіє інформацією. Керівник 
структурного підрозділу Університету прибуває особисто або забезпечує 
прибуття працівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією, у 
місце знаходження Особи, яка потребує допомоги, для надання 
необх ідної консул ь гації;
якщо Особа, яка потребує допомоги, має намір відвідати Університет, 
доповісти про це керівнику структурного підрозділу Університету, який 
за розподілом повноважень відповідає за відповідний напрям роботи.



Надалі керівник структурного підрозділу Університету прибуває 
особисто або забезпечує прибуття працівника підрозділу, для супроводу 
Осіб, яка потребує допомоги, до відповідного підрозділу. Керівник 
структурного підрозділу Університету забезпечує зручність та 
комфортність перебування в Університеті вищеозначеної Особи.

5. Якщо Особу, яка потребує допомоги, запрошує керівник будь-якого 
структурного підрозділу Університету для відвідування Університету, то 
за забезпечення зручності та комфортності перебування Особи, яка 
погребує допомоги, на території Університету несе відповідальність 
керівник відповідного підрозділу.

6. Цей Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайгі Університету, а 
також надається черговим пропускного пункту та всіх корпусів 
Університету.

Начальник
навчально-методичного відділу


