УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
18.01.2018

м. Рубіжне

№ 19

Про створення бази даних
щодо доступності закладів
освіти міста для осіб з інвалідністю
На виконання п.2 протокольних рішень з представниками органів місцевої виконавчої
влади та місцевого самоврядування з актуальних питань регіонального розвитку та інших
актуальних питань розвитку будівельної галузівід14.12.2017 року під головуванням
заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального
господарства України Пацхаладзе Л.Р., п.2 протокольних доручень за підсумками наради з
питання активізації роботи з виконання обласного плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки «Без бар’єрна Луганщина» під
головуванням заступника голови облдержадміністрації Данієляна В.Р., листа Департаменту
освіти і науки України Луганської обласної державної адміністрації від 16.01.2018
№ 01/04-194С
НАКАЗУЮ:

1. Фастовецькому М.В., провідному спеціалісту централізованої бухгалтерії
управління освіти
1.1. Визначити перелік будівель та приміщень закладів освіти міста, які є
пріоритетними для забезпечення без бар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, та визначення потреби у коштах для забезпечення засобами
доступності.
1.2. Створити базу даних щодо доступності закладів освіти міста, яка має містити
інформацію про їх адресу, заходи, що вжиті для забезпечення вільного доступу осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення для отримання послуг.
2. Директорам закладів освіти міста
2.1. Створити до 23.01.2018 комісії із залученням представників громадськості та
здійснити комісійне обстеження (аудит) доступності будівель та приміщень закладів освіти
для осіб з інвалідністю та інших моломобільних груп населення.
2.2. Заповнити анкети проведення аудиту доступності будівель та приміщень
(форма 5).
2.3. Скласти паспорти доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (форма 4).
2.4. Надати 26.01.2018 року до управління освіти заповнені анкети проведення
аудиту та паспорти доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Фастовецького М.В., провідного
спеціаліста централізованої бухгалтерії управління освіти.
Начальник управління освіти

О.В.Обаполенко

З наказом ознайомлений _________________ __________________ М.В. Фастовецький

