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Інформація  

про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов щодо доступності до 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення 

Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській 

області, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року №1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №347) повідомляє про 

проведені заходи та заплановані проекти, щодо доступності до навчальних 

приміщень осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. 

Станом на 01.01.2020 було надано звіт про стан підготовки до виконання 

Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. Педагогічною радою 

центру від 21 лютого 2020 року (протокол №12) затверджено Порядок 

супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим мало 

мобільним групам населення з особливими потреба. 

З метою забезпечення доступності будівель (навчальних корпусів) 

центру для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, вони 

обладнані, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів – 

ДБН 2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

мало мобільних груп населення» є основоположними нормами, які набули 

чинності з 01.05.2007, зокрема – пандусом обладнані головні корпуси та 

гуртожитки за адресами: Черкаська область, м. Ватутіно, вул.. Воїнів 

Інтернаціоналістів, 1, Черкаська область, с. Мокра Калигірка, вул.. Шкільна, 

21, м. Шпола, вул. Дар’ївська, 126. 



В центрі створена комісія з фахівців технічного обстеження будівель та 

споруд та ремонтно-будівельного відділу, які провели обстеження і 

сформували план проведення першочергових заходів щодо забезпечення 

інших навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення. 
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