
 

 

Інформація стосовно створення бази даних щодо доступності об’єктів житлового та громадського призначення  
в містах та районах Дніпропетровської області 

 
№ 

п/п 

 

Найменування  

міст та районів 
Назва веб - сайта Назва рубрики 

1.  м.Дніпро -  

2. 7 Новокадатський  район 1204 https://www.facebook.com/usznNovokodackoi/ 

 

Публікації про доступність управління 

соціального захисту населення Новокодацької 

райради с фотофіксацією 

3.  м.Кривий Ріг -  

4. 1

0 

Покровський  район 1210  

http://pokrovkr.gov.ua/node/2795 

 

Інформація щодо доступності осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної сфери 

5. 1

1 

Інгулецький район  1212 http://ing-org.gov.ua/bezbarernij-dostup-dlya-osib-z-invalidnistyu-

ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-rajonu.html 

 

Головна сторінка / УПСЗН 

Безбар’єрний доступ для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення району 

6. 1

2 

Тернівський  район 1240 http://trnvk.gov.ua/ua/news/pg/170118941225856_n/ 

 

Інформація щодо доступності осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної сфери 

Фотофіксація.  

7. 1

3 

Долгинцівський  район 1249 http://dlgr.gov.ua/obekti_sotsialnoi_sferi 

 

Фотоматеріали щодо доступності об’єктів 

соціальної сфери, що відповідають державним 

будівельним нормам доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення  

Управління праці та соціального захисту 

населення виконкому Довгинцівської районної в 

місті ради 

8. 1

5 

м. Жовті Води 1217 http://zhv.gov.ua 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18wzcHfXOTQsr4

HAg5s_mOE6sDng&ll=48.34361404628574%2C33.5013779999

9993&z=15 

 

Карта доступності для осіб з обмеженими 

можливостями. 

https://www.facebook.com/usznNovokodackoi/
http://pokrovkr.gov.ua/node/2795
http://ing-org.gov.ua/bezbarernij-dostup-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-rajonu.html
http://ing-org.gov.ua/bezbarernij-dostup-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-rajonu.html
http://ing-org.gov.ua/
http://ing-org.gov.ua/upszn.html
http://trnvk.gov.ua/ua/news/pg/170118941225856_n/
http://dlgr.gov.ua/obekti_sotsialnoi_sferi
http://zhv.gov.ua/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18wzcHfXOTQsr4HAg5s_mOE6sDng&ll=48.34361404628574%2C33.50137799999993&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18wzcHfXOTQsr4HAg5s_mOE6sDng&ll=48.34361404628574%2C33.50137799999993&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18wzcHfXOTQsr4HAg5s_mOE6sDng&ll=48.34361404628574%2C33.50137799999993&z=15


 2 
9. 1

6 

м. Кам’янське   

10. 1
7 

Південний  район 

Кам`янської міської ради 1206 

http://kam.gov.ua/viddili/administratsiya_pivdenogo_rayonu/adres

a_administratsii 

 

Доступність приміщення управління соціального 

захисту населення для людей з інвалідністю. 

Інформація, фотофіксація. 

11. 1
8 

Дніпровський  район 

Кам`янської міської ради 1207 

http://kam.gov.ua/ua/news/pg/281217236168847_p28/ 

 

Забезпечено доступність приміщення управління 

соціального захисту населення для людей з 

інвалідністю 

12. 2
0 
м. Нікополь 1214 http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-

komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/upravlinnia-pratsi-ta-

sotsialnoho-zakhystu-naselennia/informatsiia-shchodo-

dostupnosti-obiektiv-sotsialnoi-sfery-dlia-osib-z-invalidnistiu-ta-

inshykh-malo-mobilnykh-hrup-naselennia 

 

Інформація щодо доступності об’єктів соціальної 

сфери для осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення. 

13. 2
2 
м. Павлоград 1216 http://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ 

 

http://pavlogradmrada.dp.gov.ua/category/sluzhbi-socialnogo-

zakhistu/dostupnist-obehktiv-sotcialnogo-priznachennia 

 

Реєстр доступності до об`єктів громадського 

призначення для маломобільних груп населення. 

Фотофіксація. 

14. 2
6 

м.Першотравенськ 1248 http://pershrada.gov.ua/index.php/arkhitektura/baza-danikh-

shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-

priznachennya/138-baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-

zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya.html 

 

База щодо доступності об`єктів житлового та 

громадського призначення.   

 

15. 2
7 
м.Синельникове 1231 http://sinrada.gov.ua/categories/socialnij-zahist-informuye 

 

Доступність будівель і споруд міста синельникове 

для маломобільних груп населення. Інформує 

управління праці та соціального захисту 

населення міської ради виконавчого комітету 

Синельниківської міської ради.  

16. 2
8 

м.Тернівка 1250 http://tern.gov.ua/sotsialniy_zakhist/upravliniya_soc_zaxistu 

 

Інформація про об'єкти соціальної сфери, в яких 

присутні елементи доступності для 

маломобільних груп населення в м. Тернівка 

17. 3
0 
Васильківський  район 1219 http://www.vasilk-

rn.dp.gov.ua./OBLADM/vasilkovka_rda2014.nsf/docs/1433247C3

A646153C22582130049A8DC?OpenDocument 

Інформація про доступність об’єктів 

громадського призначення для маломобільних 

груп населення. Фотофіксація. 

http://kam.gov.ua/viddili/administratsiya_pivdenogo_rayonu/adresa_administratsii
http://kam.gov.ua/viddili/administratsiya_pivdenogo_rayonu/adresa_administratsii
http://kam.gov.ua/ua/news/pg/281217236168847_p28/
http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/upravlinnia-pratsi-ta-sotsialnoho-zakhystu-naselennia/informatsiia-shchodo-dostupnosti-obiektiv-sotsialnoi-sfery-dlia-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malo-mobilnykh-hrup-naselennia
http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/upravlinnia-pratsi-ta-sotsialnoho-zakhystu-naselennia/informatsiia-shchodo-dostupnosti-obiektiv-sotsialnoi-sfery-dlia-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malo-mobilnykh-hrup-naselennia
http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/upravlinnia-pratsi-ta-sotsialnoho-zakhystu-naselennia/informatsiia-shchodo-dostupnosti-obiektiv-sotsialnoi-sfery-dlia-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malo-mobilnykh-hrup-naselennia
http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/upravlinnia-pratsi-ta-sotsialnoho-zakhystu-naselennia/informatsiia-shchodo-dostupnosti-obiektiv-sotsialnoi-sfery-dlia-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malo-mobilnykh-hrup-naselennia
http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/upravlinnia-pratsi-ta-sotsialnoho-zakhystu-naselennia/informatsiia-shchodo-dostupnosti-obiektiv-sotsialnoi-sfery-dlia-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malo-mobilnykh-hrup-naselennia
http://pavlogradmrada.dp.gov.ua/
http://pavlogradmrada.dp.gov.ua/category/sluzhbi-socialnogo-zakhistu/dostupnist-obehktiv-sotcialnogo-priznachennia
http://pavlogradmrada.dp.gov.ua/category/sluzhbi-socialnogo-zakhistu/dostupnist-obehktiv-sotcialnogo-priznachennia
http://pershrada.gov.ua/index.php/arkhitektura/baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya/138-baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya.html
http://pershrada.gov.ua/index.php/arkhitektura/baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya/138-baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya.html
http://pershrada.gov.ua/index.php/arkhitektura/baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya/138-baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya.html
http://pershrada.gov.ua/index.php/arkhitektura/baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya/138-baza-danikh-shchodo-dostupnosti-obektiv-zhitlovogo-ta-gromadskogo-priznachennya.html
http://sinrada.gov.ua/categories/socialnij-zahist-informuye
http://tern.gov.ua/sotsialniy_zakhist/upravliniya_soc_zaxistu
http://www.vasilk-rn.dp.gov.ua./OBLADM/vasilkovka_rda2014.nsf/docs/1433247C3A646153C22582130049A8DC?OpenDocument
http://www.vasilk-rn.dp.gov.ua./OBLADM/vasilkovka_rda2014.nsf/docs/1433247C3A646153C22582130049A8DC?OpenDocument
http://www.vasilk-rn.dp.gov.ua./OBLADM/vasilkovka_rda2014.nsf/docs/1433247C3A646153C22582130049A8DC?OpenDocument


 3 
18. 3

2 

Дніпровський  район 1238 http://www.dnipr.dp.gov.ua/OBLADM/dnepr_rda.nsf/docs/20F38

5C932C85FD5C22582170034C013?OpenDocument 

 

Доступність об'єктів соціального призначення. 

Фотофіксація. 

19. 3
3 
Криворізький  район 1237 http://www.kriv-

rn.dp.gov.ua/OBLADM/krog_rda.nsf/docs/B6CCA66DBA0E8A7

2C225821300234F19?OpenDocument 

 

База даних щодо доступності об’єктів житлового 

та громадського призначення у Криворізькому 

районі  

 

20. 3
7 
Нікопольський  район 1227 http://www.nikopol-

rn.dp.gov.ua/OBLADM/nikopol_rda.nsf/docs/89C69EBB403BBD

A8C22582180039190E?OpenDocument 

 

Відділ містобудування та архітектури, 

інфраструктури і житлово-комунального 

господарства та будівництва Нікопольської 

районної державної адміністрації База даних щодо 

доступності об'єктів. Фотофіксація. 

21. 3
8 
Новомосковський  

район 1226 

http://www.novomosk-

rn.dp.gov.ua/OBLADM/nmoskrn_rda.nsf/a57ed39423da8150c225

7424002d84e8/8126485a0eb859ecc225821900480c61?OpenDocu

ment 

 

Доступність об'єктів соціальної сфери. 

Фотофіксація. 

22. 4
1 

Петріківський  район 1246 http://www.petrikiv-

rn.dp.gov.ua./OBLADM/petrikivka_rda.nsf/docs/F18404F4254BE

3ACC22582160052505B?OpenDocument 

 

Об'єкти соціальної інфраструктури 

доступність об'єктів соціальної сфери. 

Фотофіксація. 

23. 4
2 

П’ятихатський  район 1230 http://www.pyatih-

rn.dp.gov.ua/OBLADM/pjat_rda.nsf/docs/A2CB177819ADE71E

C2258211002CF376?opendocument 

 

Фотофіксація доступності управління соціального 

захисту населення П’ятихатської районної 

державної адміністрації. 

24. 4
3 

Синельниковський 

район 1251 

 http://www.sinel.dp.gov.ua/OBLADM/sinelnikovo_rda.nsf/docs/5

A1FA269BE4DC8EBC225821100352DB9?OpenDocument 

 

База даних щодо організації безбар′єрного 

доступу до будівель. Об'єкти соціальної 

інфраструктури доступність об'єктів соціальної 

сфери. Фотофіксація. 

25. 4
4 

Софіївський  район 1233 http://www.sofiiv-

rn.dp.gov.ua/OBLADM/sofiev_rda.nsf/docs/0DDB00D75A17DB

28C225821300319AB0?OpenDocument 

 

Рубрика6 Доступність об'єктів соціальної сфери 

 
 

http://www.dnipr.dp.gov.ua/OBLADM/dnepr_rda.nsf/docs/20F385C932C85FD5C22582170034C013?OpenDocument
http://www.dnipr.dp.gov.ua/OBLADM/dnepr_rda.nsf/docs/20F385C932C85FD5C22582170034C013?OpenDocument
http://www.kriv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/krog_rda.nsf/docs/B6CCA66DBA0E8A72C225821300234F19?OpenDocument
http://www.kriv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/krog_rda.nsf/docs/B6CCA66DBA0E8A72C225821300234F19?OpenDocument
http://www.kriv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/krog_rda.nsf/docs/B6CCA66DBA0E8A72C225821300234F19?OpenDocument
http://www.nikopol-rn.dp.gov.ua/OBLADM/nikopol_rda.nsf/docs/89C69EBB403BBDA8C22582180039190E?OpenDocument
http://www.nikopol-rn.dp.gov.ua/OBLADM/nikopol_rda.nsf/docs/89C69EBB403BBDA8C22582180039190E?OpenDocument
http://www.nikopol-rn.dp.gov.ua/OBLADM/nikopol_rda.nsf/docs/89C69EBB403BBDA8C22582180039190E?OpenDocument
http://www.novomosk-rn.dp.gov.ua/OBLADM/nmoskrn_rda.nsf/a57ed39423da8150c2257424002d84e8/8126485a0eb859ecc225821900480c61?OpenDocument
http://www.novomosk-rn.dp.gov.ua/OBLADM/nmoskrn_rda.nsf/a57ed39423da8150c2257424002d84e8/8126485a0eb859ecc225821900480c61?OpenDocument
http://www.novomosk-rn.dp.gov.ua/OBLADM/nmoskrn_rda.nsf/a57ed39423da8150c2257424002d84e8/8126485a0eb859ecc225821900480c61?OpenDocument
http://www.novomosk-rn.dp.gov.ua/OBLADM/nmoskrn_rda.nsf/a57ed39423da8150c2257424002d84e8/8126485a0eb859ecc225821900480c61?OpenDocument
http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua./OBLADM/petrikivka_rda.nsf/docs/F18404F4254BE3ACC22582160052505B?OpenDocument
http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua./OBLADM/petrikivka_rda.nsf/docs/F18404F4254BE3ACC22582160052505B?OpenDocument
http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua./OBLADM/petrikivka_rda.nsf/docs/F18404F4254BE3ACC22582160052505B?OpenDocument
http://www.pyatih-rn.dp.gov.ua/OBLADM/pjat_rda.nsf/docs/A2CB177819ADE71EC2258211002CF376?opendocument
http://www.pyatih-rn.dp.gov.ua/OBLADM/pjat_rda.nsf/docs/A2CB177819ADE71EC2258211002CF376?opendocument
http://www.pyatih-rn.dp.gov.ua/OBLADM/pjat_rda.nsf/docs/A2CB177819ADE71EC2258211002CF376?opendocument
http://www.sinel.dp.gov.ua/OBLADM/sinelnikovo_rda.nsf/docs/5A1FA269BE4DC8EBC225821100352DB9?OpenDocument
http://www.sinel.dp.gov.ua/OBLADM/sinelnikovo_rda.nsf/docs/5A1FA269BE4DC8EBC225821100352DB9?OpenDocument
http://www.sofiiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/sofiev_rda.nsf/docs/0DDB00D75A17DB28C225821300319AB0?OpenDocument
http://www.sofiiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/sofiev_rda.nsf/docs/0DDB00D75A17DB28C225821300319AB0?OpenDocument
http://www.sofiiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/sofiev_rda.nsf/docs/0DDB00D75A17DB28C225821300319AB0?OpenDocument

