
АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН  

Комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради 
(із визначенням потреби дообладнання об’єктів засобами доступності для МГН)  

 

 
№ 
п/
п 

 
 

Групи об’єктів 
 
 

 
Об’єкт обстеження, 

місце 
розташування, 

балансо-утримувач 

 
Перелік наявних 

засобів 
доступності,  

які відповідають 
вимогам 

ДБН 

 
Перелік робіт,  

які необхідно виконати 
згідно з вимогами ДБН 

 
 
 

Фотофіксація 
виконаних 

робіт  

IV
. 

Заклади освіти 
(дошкільні навчальні заклади 
загальнорозвиваючі і компенсуючого 
типу,будинки дитини та дошкільні 
дитячі будинки, загальноосвітні та 
спеціалізовані школи) 

    

1 Комунальний заклад освіти 
"Загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат № 3" 
Дніпропетровської обласної 
ради"                                                                      
 

Спальний корпус, 
навчальні корпуси 
№1, №2, їдальня            
49026  
м. Дніпро,  
вул. Прапорна. 25   

- вхід (пандус з 
поручнями, двері, 
пороги, тамбур); 
-туалетні 
приміщення 
(спального 
корпусу) прилегла 
територія; 
  

пандус з поручнями, двері, 
пороги, тамбур у 
навчальних корпусах №1, 
№2, їдальні, вхід  

 
   

 

  
 

2 Обласний комунальний заклад 
освіти "Дніпропетровська 
загальноосвітня санаторна школа 
- інтернат І-ІІІ ступенів № 4"    

м. Дніпро  
вул. Ростовська ,15 

-прилегла 
територія; 
-туалетні 
приміщення; 
 

входи в будівлю пандуси з 
поручнями, сходи, двері, 
пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-інформація щодо 
розташування приміщень,   

 



різноманітні піктограми 
тощо. 

3 Комунальний заклад освіти 
"Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді"     

м. Кривий Ріг,  
вул. Шкапенка, 1 

-прилегла 
територія; 
 

- пандуси,  
-без порогові дверні групи,   
-ширина дверних 
прийомів, 
- туалетні приміщення 

 

4 Комунальний заклад освіти 
"Дніпропетровський обласний 
ліцей-інтернат фізико-
математичного профілю"     

м. Дніпро  
вул. Абхазька,9а 

-прилегла 
територія; 
-пандуси 

сходи, двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 

 

 
5 Комунальний заклад освіти 

"Криворізька загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат № 8 І-
ІІ ступенів "Дніпропетровської 
обласної ради"    

м. Кривий Ріг,  
вул. С. 
Колочевського 86 а 

-пандус на вході до 
будівлі 
навчального 
корпусу відповідає 
вимогам ДБН -
прилегла територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 
 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

   
 

6 Комунальний заклад освіти " 
Криворізька загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат № 7 І-
ІІ ступенів "Дніпропетровської 
обласної ради"    

вул. В. Великого, 27, 
м. Кривий Ріг, 50071 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
 двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
- коридори, двері  

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо 

  
 



7 Комунальний заклад освіти " 
Криворізька загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат № 5 І-
ІІІ ступенів "Дніпропетровської 
обласної ради" 

м. Кривий Ріг,  
вул. Салютна, 6 

 прилегла територія; 
-входи в будівлю пандуси 
з поручнями, сходи, двері, 
пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, поріг 
туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

  

8 Обласний комунальний заклад 
освіти "Дніпропетровська 
загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів 
" Дніпропетровської обласної 
ради 

м. Дніпро 
вул.Космодромна,5 

прилегла територія; 
-входи в будівлю 
пандуси 

сходи, двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 

 
9 Комунальний заклад освіти 

"Нікопольська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів 
"Гармонія"Дніпропетровської 

обласної ради"         

вул. Бориса 
Мозолевського, 30,  
м. Нікополь 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 
и тощо. 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограм 

  
 

10 Комунальний заклад освіти 
"Дніпропетровський 
багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр № 9 
"Дніпропетровської обласної 
ради"       

вул. Донецьке шосе, 
118,  
м. Дніпро, 49125 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
- різноманітні піктограм 

  
 

 



11 Комунальний заклад освіти 
"Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-
реабілітаційний 
центр№1"Дніпропетровської 
обласної ради"    

50053 м. Кривий Ріг,  
вул. П'ятихатська, 17 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 
-туалетні 
приміщення; 
-інформація щодо 
розташування при-
міщень, різно-
манітні піктограми 
тощо 

 

  
 

 
 

12 Комунальний заклад освіти 
"Навчально-реабілітаційний 
центр № 12"Дніпропетровської 
обласної ради"   

м. Дніпро,  
вул. Саранська, 6 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 
 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо 

  
 

13 Комунальний заклад освіти 
"Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний ресурсно-
методичний центр корекційної 
роботи та інклюзивного навчання 
"Дніпропетровської обласної 
ради"   

м. Дніпро, 
вул. Лешко - Попеля, 
1 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями,  
-сходи,  
-двері,  
-пороги,  
-тамбур; 
-вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 
-туалетні примі-
щення; 
-інформація щодо 
розташування при-
міщень, різно-маніт 
 

-пандус на переході зі 
спального корпусу до 
ідеальні 
-облаштувати туалетні 
приміщення під потреби 
МГН у спальному корпусі 

 



14 Комунальний заклад освіти 
"Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр 
№10"Дніпропетровської 
обласної ради"     

м. Дніпро,  
вул. Філософська ,29 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 
 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

   

 
15 Комунальний заклад освіти 

"Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр 
№1"Дніпропетровської обласної 
ради" 

м. Дніпро,  
вул. Надії 
Алексєєнко, 171 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю  
-пандуси з 
поручнями, 
 -сходи, 
 двері, 
 пороги, 
 тамбур; 
-вестибюль; 
-коридори, 
 двері, 
 пороги 

 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
 різноманітні піктограми 
тощо. 

  
 
 

16 Комунальний заклад освіти 
"Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр 
"ШАНС"Дніпропетровської 
обласної ради"             

м. Дніпро, 
 вул. Батумська, 2а 

-прилегла 
територія; 

 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

 
17 Комунальний заклад освіти 

"Навчально-реабілітаційний 
центр 
"Горлиця"Дніпропетровської 
обласної ради" 

49043 м. Дніпро,  

вул.Памірська,11 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 

 

-туалетні приміщення;  
облаштуванні підйому на 
другий поверх основної 
будівлі: 
- пандусами; 
-підйомними 
пристосуваннями 
-інформація щодо 
розташування  

приміщень, різноманітні 
піктограми тощо. 

 

 



18 Комунальний заклад освіти 
"Навчально-реабілітаційний 
центр №6"Дніпропетровської 
обласної ради"    

49127, м. Дніпро, 
вул. 20-річчя 
Перемоги, 30 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 
-інформація щодо 
розташування при-
міщень, різно-
манітні піктограми 
тощо. 

-туалетні  
приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

  

 
 

19 Комунальний заклад освіти 
"Навчально-реабілітаційний 
центр""Мрія"Дніпропетровської 
обласної ради"      

м. Кам’янське, 
вул. Покровська, 18 

-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, 
 сходи, 
 двері, 
 пороги, 
 тамбур; 
-вестибюль; 
-коридори, 
-двері, 
-пороги 
- туалетні 
приміщення. 

 

 

20 Комунальний заклад освіти 
"Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр "Сузір′я" 
Дніпропетровської обласної 
ради" 

м. Кривий Ріг,  
вул. Едуарда Фукса, 

-прилегла  
-територія; 
-входи в будівлю  
-пандуси з 
поручнями,  
-сходи, 
 двері,  
-пороги 
- тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
-туалетні 
приміщення. 
 

 

  
 



21 Комунальний заклад освіти 
"Нікопольський навчально-
реабілітаційний центр 
"Ніка"Дніпропетровської 
обласної ради"     

53204, м. Нікополь, 
вул. Рижикова, 34 
 

-прилегла терито-
рія; 

 

-входи в будівлю пандуси 
з поручнями, 
 сходи, двері, 
 пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, 
 двері, пороги 
-туалетні 
 приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
-різноманітні піктограми 

 
 

22 Комунальний заклад освіти  
"Марганецький 
багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр 
"Дніпропетровської обласної 
ради"   

м. Марганець,  
вул. Маяковського 

-прилегла 
територія; 

 

-входи в будівлю пандуси 
з поручнями, 
-сходи,  
-двері,  
-пороги, тамбур; 
-вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 

  
 

23 Комунальний заклад освіти 
"Павлоградський навчально-
реабілітаційний центр 
"Дніпропетровської обласної 
ради"   

м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 573 

-прилегла 
територія; 
 двері, пороги, 
-входи в будівлю  
-пандуси з 
поручнями, 

 

сходи,  
-двері, пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо.  

 



24 Комунальний заклад освіти 
"Першотравенська 
загальноосвітня спеціальна 
школа-інтернат" 
Дніпропетровської обласної 
ради"   

м. Першотравенськ      
вул.Шкільна,12 

-пандус 
навчальний корпус 

-прилегла територія; 
-входи в будівлю  
-пандуси з поручнями в 
інші будівлі,  
-сходи,  
-двері,  
-пороги, 
- тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень,  
різноманітні піктограми 
тощо. 

 

25 Комунальний заклад освіти 
"Верхньодніпровський 
навчально-реабілітаційний 
центр" Дніпропетровської 
обласної ради" 

м. Верхньод-
ніпровськ  
вул. Гагаріна, 14, 
 

-прилегла 
територія; 
 

-пандуси з поручнями в 
інші будівлі,  
-сходи,  
-двері,  
-пороги, 
- тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  

 
 

26 Комунальний заклад освіти " 
Магдалинівський навчально-
реабілітаційний центр" 
Дніпропетровської обласної 
ради"    

51100  
с.м.т Магдалинівка,  
вул. Набережна, 19 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
поріг 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

  
 



27 Комунальний заклад освіти 
"Котовський навчально-
реабілітаційний центр" 
Дніпропетровської обласної 
ради" 

51112,  
Маглалинівський  
р-н, с. Котовка, 
вул.Садова,2 

-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями,  
-прилегла 
територія; 
 

-сходи, 
 двері, 
 пороги, 
 тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, 
 двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  

  

28 Комунальний  заклад освіти 
"Саксаганський навчально-
реабілітаційний центр " 
Дніпропетровської обласної 
ради" 

П’ятихатський 
район, с.Саксагань, 
вул.Центральна,8 

-прилегла 
територія; 

 

-входи в будівлю пандуси 
з поручнями, сходи, двері, 
пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

 

29 Комунальний заклад освіти " 
Жовтневий навчально-
реабілітаційний центр з 
поглибленим професійно-
трудовим навчанням" 
Дніпропетровської обласної 
ради" 

вул.Каштанова,1 
с. Вакулове, 
 Софіївський р-н 

-прилегла 
територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з 
поручнями, сходи, 
двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, 
пороги 

 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  

  
 

30 Комунальний заклад освіти 
"Криворізький багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр 
"Натхнення" Дніпропетровської 
обласної ради" 

м. Кривий Ріг 
вул. 
Кропивницького, 13 

-прилегла територія; 
-входи в будівлю 
пандуси з поручнями, 
сходи,  
двері,  
пороги, тамбур  
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 

 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

 

  
 



31 Комунальний заклад освіти 
"Криворізький багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр 
"Перлина"Дніпропетровської 
обласної ради"                          

м. Кривий Ріг -прилегла територія; 
-входи в будівлю 
пандуси 

-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
тощо. 

  

32 Комунальний заклад освіти 
"Криворізький багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр 
"Надія"Дніпропетровської 
обласної ради"          

м. Кривий Ріг -прилегла територія; 
-входи в будівлю 
пандуси 

туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  

  
 

33 Комунальний заклад освіти 
"Навчально-реабілітаційний 
центр розвитку дитини 
дошкільного 
віку"Дніпропетровської обласної 
ради"    

м. Дніпро -прилегла територія; 
-входи в будівлю 
пандуси 

сходи, двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  

  
 

34 Комунальний позашкільний 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський обласний 
центр науково-технічної 
творчості та інформаційних 
технологій учнівської молоді" 

м. Дніпро,  
вул. Ульянова, 4 

-пандус 
центрального 
входу, 
-прилегла територія 

-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  

 

35 Комунальний заклад освіти 
"Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді" 

м .Дніпро  
вул. Мандриківська, 
80  

-прилегла територія -коридори, 
 двері 
, пороги, 
 інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  

 

 

36 Комунальний вищий навчальний 
заклад "Жовтоводський  
педагогічний 
коледж"Дніпропетровської 
обласної ради" 

м. Жовті Води  -прилегла територія - вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 

-інформація щодо 
розташування приміщень, 

різноманітні піктограми 
 

 



37 Комунальний вищий навчальний 
заклад "Нікопольський 
педагогічний 
коледж"Дніпропетровської 
обласної ради"   

м. Нікополь  
вул. Станіславського, 

-зйомний пандус, 
-обладнання для 
виклику. 

сходи, двері, пороги, 
тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми  
 
 
 
 

  

38 Комунальний вищий навчальний 
заклад "Дніпропетровський 
педагогічний 
коледж"Дніпропетровської 
обласної ради"      

м. Дніпро проспект 
Поля, 83 

 -входи в будівлю пандуси 
з поручнями, сходи, двері, 
пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 

 

39 Комунальний заклад вищої 
освіти "Дніпровська академія 
непереривної освіти" 
Дніпропетровської обласної 
ради"   

м. Дніпро , 
вул.Богдановича,70 

Пандус 
центрального входу 

 

-входи в будівлю пандуси 
з поручнями, сходи, двері, 
пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування при-міщень, 
різно-манітні піктограми 
тощо.  

40 Комунальний спеціальний 
загальноосвітній навчально - 
реабілітаційний заклад 
"Дніпропетровський обласний 
методичний психолого-медико-
педагогічний центр"    

м. Дніпро  
вул. Патаржинського 
13-а  

Пандус біля 
центрального 
входу. 
прилегла територія 

входи в будівлю пандуси з 
поручнями, сходи, двері, 
пороги, тамбур; 
- вестибюль; 
-коридори, двері, пороги 
-туалетні приміщення; 
-інформація щодо 
розташування приміщень, 
різноманітні піктограми 
 

   
 



41 Школа №2     смт. Межова 
 

смт. Межова 
вул. Спортивна, 33 

Пандус біля 
центрального входу 
підйомник для 
людей з 
інвалідністю 
 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- встановлення 
підйомника для людей з 
інвалідністю; 
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, комунікацій, 
оновлення фасаду.   
 

   

42 КЗО Солонянська  середня 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ 
ступенів   

смт. Солоне,  
вул. Шевченко,33 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, комунікацій, 
оновлення фасаду.   

    

43 Надіївська філія Солонянської  
опорної школи   Надіївська філія 
І-ІІ ступенів комунальний заклад 
освіти Солонянське навчально-
виховне об'єднання 
"Солонянська середня 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ  

 с-ще Надіївка,  
вул. Шкільна, 1 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
 

 

 

44 Відокремлений підрозділ 
Промінська філія І-ІІ ступенів 
комунального закладу освіти 
"Святовасилівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів (опорний заклад) 
Святовасилівської сільської ради 
Солонянського району 
Дніпропетровської області" 

   

 

45 КОНЗ "Іларіонівська ЗОШ І - ІІІ 
ступенів" 
 

смт Іларіонове  
вул.. Європейська,3 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, комунікацій, 
оновлення фасаду.   
 

  



46 КЗ " Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів" Миколаївської сільської 
ради  

с.Миколаївка,              
вул. Cвободна, 1а 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, комунікацій, 
оновлення фасаду.   
 

 

47 НВК № 6  Жовті Води місто Жовті Води, 
вул. Ярослава 
Мудрого, буд.11А 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, комунікацій, 
оновлення фасаду.   
 

       

48 Комунальний  опорний навчальн
ий заклад «Лихівська загальноос
вітня школа I-III ступенів»  
Лихівської селищної ради 
 

 смт. Лихівка 
вул. Миру,8,  

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, 
комунікацій,оновлення 
фасаду.   
 

 

49 Синельниківський навчально-вих
овний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
 дошкільний навчальний заклад" 
Синельниківської міської ради 

м. Синельниково        
вул. Воїнів-афганців 
5 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання 
пандуса,облаштування  
підйомника; 
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, 
комунікацій,оновлення 
фасаду.   
 

  
  

50 Магдалинівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів опорна школа  

смт. Магдалинівка,  
вул. Центральна, 12 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса; - 
заміна покрівлі, вікон та 
дверей, 
комунікацій,оновлення 
фасаду.   
переплановано систему 
опалення. 

 

  
 



51 Петриківська філія 
Петриківського опорного закладу 
освіти І-ІІІ ступенів Петриківської 
селищної ради 
Дніпропетровської області 

смт. Петриківка,  
вул. Шевченко,3 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, 
комунікацій,оновлення 
фасаду.   
   

 

  
52 КЗ Ляшківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Ляшківської сільської ради 
с. Ляшківка,  
вул. Центральна,3 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

заміна покрівлі, вікон та 
дверей,  комунікацій, 
оновлення фасаду. 
 

 

 
 

53 Верховцевська середня 
загальноосвітня школа № 1 

м. Верхівцеве, 
 вул. Садова, 14 
 
 
 
 
 
 
 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

 

      

54 Комунальний заклад "Софіївська 
опорна загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів" Софіївської селищної 
ради Софіївського району 
Дніпропетровської області 
 

смт. Софіївка,                          
вул.. Чкалова,1  

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- заміна покрівлі, вікон та 
дверей, 
комунікацій,оновлення 
фасаду.   
 

 

 
55 Опорний комунальний заклад 

"Карпівська школа загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів" 
Карпівської сільської ради 

с. Крпівка,                  в
ул. Молодіжна 52 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 

Перепланування 
приміщень вхідної групи;  
- виконання пандуса;  
- заміна покрівлі, вікон та 

 

 



інших 
маломобільних 
груп населення 

дверей, 
комунікацій,оновлення 
фасаду.   
 

 
 

56 Комунальний заклад 
«Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів - академічний 
ліцей № 15 м.  

Реконструкція части
ни будівлі комуналь
ного закладу «Навча
льно-виховний комп
лекс «Загальноосвітн
ій навчальний закла
д І-ІІ ступенів - акаде
мічний ліцей № 15  
м.Дніпродзержинськ 
вул. 40 років Перемо
ги, 10  
 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

  

 

57 СЗШ №37   Реконструкція майст
ерень СЗШ №37  під 
приміщення дошкіль
ного відділення 
м. Дніпродзержиньк  
вул.. Щербицького, 3
4/22 
 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

  

58 Дошкільний заклад №243            Реконструкція дошкі
льного закладу №24
3,            
м. Кривий Ріг 
вул. Кропивницько      
го 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

  

59 ОКЗО "Криворізька 
загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів 

Капітальний ремонт 
будівлі учбового кор
пусу ОКЗО "Криворіз
ька загальноосвітня 
санаторна школа-інт
ернат №7 І-ІІ ступені
в 
м. Кривий Ріг  
вул.. Мелешкіна, 27 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

  



60 Загальноосвітньої школи під дитя
чий садок на 20 місць  

"Реконструкція части
ни загальноосвітньої 
школи під дитячий с
адок на 20 місць 
с. Велика Костромка 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

  

61 КДНЗ "Вишенька"  Реконструкція Бород
аївського КДНЗ "Виш
енька" 
с. Бородаївка  
вул.. Шкільна, 12 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Пандус входу до будівлі, 
санвузол для МГН, 
внутрішні дверні отвори 

  
62 Глеюватський дитячий садок Реконструкція Глеюв

атського дитячого са
дка 
с. Глеюватка 
вул.Кірова, 2а 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

  

63 с. Котовка Магдалинівського 
району Дніпропетровської 
області" 

"Реконструкція лівог
о крила школи с. Кот
овка Магдалинівськ
ого району Дніпропе
тровської області" 
с. Котовка,  
Магдалинівський 
р-н 
 
 

   

64 "Молодіжнянський  навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад " 
Царичанського 
 району  

"Молодіжнянський  
навчально-виховний 
комплекс "Загальноо
світній навчальний з
аклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчаль
ний заклад" Царичан
ського району 
 с. Молодіжне 
вул. Леніна 26  
Царичанський район 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

  



65 КЗ Юр’ївський ДНЗ „Пролісок” 
(ясла-садок)  

Капітальний ремонт  
будівлі КЗ Юр’ївськи
й ДНЗ „Пролісок”  (яс
ла-садок) 
смт. Юр’ївка,  
вул. Центральна, 126
А 

   

66 КЗ Підгородненський НВК №4 м.Підгородне  
вул.Партизанська 58  

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Новий об’єкт 
Покриття проїзду 
обладнати з 
асфальтобетону. по краю 
проїзду встановлено 
бордюрний камінь 
висотою 15 см. В місцях 
перетину тротуарів з 
проїздом виконано 
місцеве пониження 
бордюрного каменю до 
висоти 4.0 см; При 
перетині тротуару 
передбачене місцеве 
пониження бордюрного 
каменю до h=4 см.  Всі 
входи в будівлю мають 
ганки. Ганок головного 
входу має пандус з ухилом 
1:12 влаштовано 
безперешкодне 
пересування в будівлі по 
першому поверху 
(безпорогові дверні 
прорізи). 

 

67 КЗ Обухівський НВК №2 СМТ Обухівка,  
вул.Солідарності, 49 

Заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 

Новий об’єкт 
Всі входи в будівлю мають 
ґанки. Ґанок головного 
входу має пандус з ухилом 
1:10;   
Влаштований санвузол для 
осіб з інвалідністю та 
інших МГН на першому 
поверсі. 

  

 



68   КЗ ДНЗ Дивосвіт Слобожанської 
селищної     ради   
 
 
 
 

СМТ Слобожанське, 
вул. Сімейна 1 

Передбачено 
заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
 

Новий об’єкт 
 

  

                                                                                                                                                                    
 
 
 
 


