Затверджено
Наказ ректора ІФНМУ
Від 30.03.2018 р. № 410-д

Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та
мало мобільним групам населення в Івано-Франківському
національному медичному університеті.
1. Порядок супроводу (надання допомоги) особам з обмеженими фізичними
можливостями, іншим мобільним групам населення у Івано-Франківському
національному медичному університету (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 Івано-Франківського національного
медичного університету (далі-Університет) щодо забезпечення зручності та
комфортності перебування в будівлях та приміщеннях університету, а також на
його прибудинковій території особам з інвалідністю та іншими маломобільним
групам населення (далі - Особи з інвалідністю)
3. Особи з інвалідністю можуть відвідати Університет, повідомивши про це
сторожа навчального корпусу або зателефонувавши:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Назва корпусу, адреса

Центральний корпус вул. Галицька, 2
Морфологічний корпус вул. Шептицького, 21
Навчальний корпус Фортечний провулок, 3
Стоматологічний корпус. вул. Незалежності ,17
Стоматполіклініка, вул.. Грушевського, 2
Фізіологічний корпус вул. Грушевського, 7
Бібліотека. вул. Галицька, 7
Спортивний комплекс вул.. Целевича, 34—в
Навчальний корпус вул. Г..Мазепи, 34
Навчальний корпус вул..Г.Мазепи,25
Друкарня Г.Мазепи,25
Фармацевтичний корпус вул.. Галицька,124 -к
Університетська клініка вул. К. Данила, 15
Лекційна аудиторія вул.. Федьковича, 91а
Лекційна аудиторія вул.. Г.Мазепи, 114 – в
Ст.. гуртожиток №3 вул. Г.Мазепи, 171
Ст. гуртожиток №4 вул.. П. бульвар 32 (1970р)
Ст. гуртожиток № 1-2 Вул. Тролейбусна, 10
Віварій вул..Чорновола,155-а
Навчальний корпус вул.. Матейки, 22
Кафедра інфекційних хвороб вул. Максимовича,5-б

Телефон

75-02-51
54-53-73
78-41-63
55-32-43
78-40-98
53-31-07
75-11-85
58-40-10
53-24-79
54-71-56
54-73-56
58-46-24
78-53-47
52-82-19
52-59-40
75-35-01
78-53-44
58-18-41
75-78-86
55-32-69
56-28-62

4. Сторож університету зобов’язаний у разі одержання інформації про прибуття на
КПП Особи, що потребує допомоги, особисто з’ясувати мету її візиту та:
-

якщо Особа з інвалідністю не працює і не навчається в Університеті й
прибула за довідкою або консультацією – повідомити про це керівнику
підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Надалі керівник даного
підрозділу негайно (до 5хв) прибуває особисто або забезпечує прибуття
працівника підрозділу, який володіє інформацією та консультує Особу.

-

якщо Особа з інвалідністю навчається або працює в Університеті й прибула
на навчання або на роботу - допомогти потрапити до потрібного приміщення.

5. Сторож пункту пропуску до будівлі у разі прибуття Особи з інвалідністю
зобов’язаний негайно доповісти про це начальнику відділу сторожової охорони
та наділі 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 сторож пункту пропуску
організовує супровід даної особи до виходу з будівлі Університету.

