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ПЛАН 

реалізації заходів щодо доступності навчальних приміщень 

 для осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення  

ДНЗ «Шосткинський центр ПТО»  

на 2018-2021 роки 

 

№ 

з/п 

Заходи щодо забезпечення 

доступності для МГН 

Строк 

виконання  

Відповідальний 

за виконання  

Відмітка 

про 

виконання  

1 Провести технічне обстеження 

будівель та споруд, інших об’єктів 

інфраструктури закладу на 

предмет встановлення необхідних 

ремонтних робіт по забезпеченню 

безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та інших мобільних 

груп  

Січень-

лютий 

2019  

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

2 Встановити у приміщенні 

(гуртожиток закладу) за  адресою: 

вулиця  Грушевського, б.8 кнопку 

виклику 

Грудень 

 2018  

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

3 Обладнати  місце для особистого 

автотранспорту МГН поблизу 

входу до навчального закладу                   

( вул.Гагаріна 21) та гуртожитку 

(вул.  Грушевського, буд.8), 

позначеного спеціальною 

піктограмою 

Лютий 

2019  

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

 

4  Виготовити та змонтувати 

тактильні таблички з інформацією, 

зазначеною шрифтом Брайля, біля 

кабінетів, майстерень виробничого 

навчання, лабораторій, сан. вузлів  

та інших приміщень           

Вересень  

2019  

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П.,  

ст. майстер 

Антипенко О.П. 

 

 

5 

 

Облаштувати тактильного 

покриття поверхні з позначками, 

що вказують напрямок руху при 

ходьбі для осіб з вадами зору  

Листопад 

2019  

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

6 Виконати попереджувальні 

маркування реєльфним 

іншоструктурним покриттям у 

Грудень  

2019  

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 



просторі перед сходами на вході 

та всередині будівель навчального 

комплекту та гуртожитку  

7 Змінити звичайні крани 

водопроводів на важільні або 

натискної дії 

Червень 

2019 

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

8 Змонтувати кнопки дзвінка 

оповіщувача розташованого в 

кімнаті чергового  

Березень 

2019 

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

9 Змонтувати кнопки ел.вимикачів, 

ел.апаратів, розеток та інших 

приладів призначених для 

обслуговування та людей з 

інвалідністю на висоті не більше 

 1 м від рівня підлоги 

Жовтень  

2019 

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

10 Обладнати пандуси на вході 

приміщення гуртожитку по вулиця 

Грушевського, буд.8 

Грудень 

2020 

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

11 Переобладнати сан вузли за 

вимогами нормативів для людей з 

інвалідністю по всіх поверхах 

навчального комплексу та 

гуртожитку  

2019- 

2021 р.р. 

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

12 Обладнати пандуси на вході 

приміщення їдальні, вулиця 

Гагаріна, 21  

Грудень 

2020 

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

13 Розробити проектно-кошторисну 

документацію на виконання робіт 

по встановленню ліфтів, заміну 

дверних блоків і в приміщенні 

навчального корпусу, гуртожитку   

Червень-

липень 

2021 

Завідуючий  

господарством 

Білик О.П. 

 

14 Передбачити кошти в кошторисах 

2019-2021 р. на виконання робіт, 

пов’язаних з забезпеченням 

вільного доступу осіб з 

інвалідністю на інших мало 

мобільних груп населення, 

зокрема до навчальних кабінетів, 

гуртожитків та інших об’єктів 

інфраструктури навчального 

закладу 

2019 рік Головний 

бухгалтер 

Ніщимна Г.І. 

 

 

 
 

 


