
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В . Н . К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

31 травня 2018 р. м. Харків №0211-1/290    
 

 

Про затвердження Порядку супроводу  

(надання допомоги) осіб з інвалідністю  

та інших маломобільних груп населення  

у Харківському національному  

університеті імені В.Н. Каразіна 

 

 

 

На виконання вимог пункту 2 Указу Президента України №401/2017 від 

02.12.2017 р. «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний 

заклад (установу) України» та з метою забезпечення доступності приміщень 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

НАКАЗУЮ: 

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

інших маломобільних груп населення у Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна. 

2. Керівникам структурних підрозділів університету довести до відома 

працівників вимоги Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна (Далі – Порядок). 

3.  Начальнику відділу охорони праці Давидовій І.В. до 25.06.2018 року 

провести з комендантами корпусів і гуртожитків Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна та працівниками служби 

охорони додаткові заняття щодо роз’яснення вимог Порядку.  

4. Директору Центру веб-комунікацій Худолію М.О. до 25.06.2018 року 

забезпечити оприлюднення Порядку на офіційному веб-сайті 

університету.  



 

5. Проректору з питань безпеки та охорони Дмитрієнку В.Ю. внести зміни 

до посадових інструкцій сторожів. 

6. Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з науково-

педагогічної роботи Пантелеймонова А.В. 

 

Ректор                                                 В.С. Бакіров 

 

Проект вносить: ПОГОДЖЕНО: 

Директор Навчального центру  

соціально-виховної  

та позаосвітньої діяльності 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  

А.В. Пантелеймонов 

С.С. Махновський  

 Проректор з економічних та 

соціальних питань 

  А.М. Удод 

   

 Проректор з адміністративно-

господарчої роботи 

  В.С. Пахаренко 

   

  Проректор з питань безпеки та 

охорони 

  В.Ю. Дмитрієнко 

   

  Начальник  

Управління якості освіти 

  Л.О. Іваненко 

   

  Начальник відділу охорони 

праці  

  Давидова І.В. 

   

  Директор 

Центру веб-комунікацій  

  Худолій М.О. 

   

  Начальник юридичного 

відділу 

  Т.М. Маркова 

   

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом ректора  

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

№0211-1/290  від 31 травня 2018 р. 

 

 

 

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю  

та інших маломобільних груп населення у  

 Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

 

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

маломобільних груп населення у Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна (далі – Порядок) розроблено на 

виконання вимог пункту 2 Указу Президента України №401/2017 від 

02.12.2017 р. «Про внесення змін до пункту 3 Положення про 

національний заклад (установу) України». 

2. Цей Порядок визначає дії працівників Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі – Університет) щодо 

забезпечення зручності та комфортності перебування в будівлях та 

приміщеннях Університету, а також на його прибудинковій території 

особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення 

(далі – Особи з інвалідністю). 

3. Особи з інвалідністю за необхідності можуть відвідати Університет, 

повідомивши про це чергового пункту пропуску до будівлі 

університету або зателефонувавши: 

 

- Навчальний корпус (майдан Свободи, 4)  707 56 00 

- Навчальний корпус (майдан Свободи, 6)  707 56 50 

- Навчальний корпус (вул. Мироносицька, 1)  707 55 87 

- Навчальний корпус (пр. Курчатова, 31)  335 15 63 

- Музей природи (вул. Тринклера, 8)  705 12 37 

- Філія ЦНБ (вул. Університетська, 23)  731 40 78 

- Гуртожиток №2 ( вул. О. Яроша, 11)  340 51 38 



 

- Гуртожиток №4 ( пров. О. Яроша, 13)  340 32 01 

- Гуртожиток №5 ( вул. Цілиноградська, 46)  336 76 12 

- Гуртожиток №6 ( вул. Ак. Вальтера, 14)  335 07 22 

- Гуртожиток №7 ( вул. Артема, 46)  700 48 00 

- Гуртожиток №9 ( пр. Л. Свободи, 51)  336 77 74 

- Гуртожиток №10 ( вул. О. Яроша, 12)  340 51 17 

- Гуртожиток №11 ( вул. О. Яроша, 10)  340 36 04 

- НСК «Каразінський» (пров. О. Яроша, 14)  340 52 85 

4. Черговий пункту пропуску до будівлі у разі одержання інформації 

про прибуття до будівлі Університету Особи з інвалідністю 

зобов’язаний: 

- якщо Особа з інвалідністю не працює і не навчається в Університеті 

й прибула за довідкою, консультацією тощо – виявити мету візита, 

виписати відповідний пропуск та допомогти Особі з інвалідністю 

потрапити до потрібного їй приміщення; 

- якщо Особа з інвалідністю навчається або працює в Університеті й 

прибула на навчання або на роботу – допомогти потрапити до 

потрібного їй приміщення. 

5. Черговий пункту пропуску до будівлі у разі прибуття до будівлі 

Особи з інвалідністю зобов’язаний негайно доповісти про це 

начальнику дільниці охорони університету та надалі виконувати 

його вказівки по забезпеченню зручності та комфортності 

перебування в Університеті та на його прибудинковій території 

Особи з інвалідністю. 

6. Після закінчення візиту Особи з інвалідністю черговий пункту 

пропуску організовує супровід даної Особи до виходу з будівлі 

Університету.  


