
АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН  

Заклади соціального призначення  
(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 

І. Заклади 
соціального 
призначення 
(територіальні центри 
соціального 
обслуговування, будинки 
нічного перебування, 
центри реінтеграції, 
соціальної адаптації, 
соціальні готелі, будинки-
інтернати загального та 
спеціального типу, 
центри зайнятості 
населення тощо). 

    

1  КЗ „Територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)  в Покровському 
районі”  
 

Пандус Ремонт туалетного приміщення 

  

2  КЗ “Васильківський 
психоневрологічний 
інтернат” ДОР” 

Пандуси, пониження 
висоти бортового каменю 
в місцях перетину із 
проїзною частиною 

Ремонт санвузлів улаштування 
тактильного покриття поверхні і 
покажчикам що вказують 
напрямок руху при ходьбі , 
кнопка виклику риміщення,  

 
3  Комунальний заклад 

«Вищетарасівський 
психоневрологічний 
інтернат» ДОР 

             - Реконструкція ганку з 
встановленням пандусу в 
будівлі житлового корпусу 
закладу (з виготовленням 
проектно-кошторисної 
документації)  



 

 
 

4  

КЗ “Володимирівський 
психоневрологічний 
інтернат” ДОР” 

- - 

 
 

5  КЗ “Дніпропетровський 
дитячий будинок-
інтернат” ДОР” 

Пандус, ліфти, поручні Улаштування тактильного 
покриття поверхні і покажчикам 
що вказують напрямок руху при 
ходьбі , кнопка виклику 

  

   
 

  
 

6  КЗ “Зеленопільський 
психоневрологічний 
інтернат” ДОР” 

Пандус, об лаштоване 
місце на території для 
особистого паркування, 
ширина дверних прорізів, 
санвузли відповідають 
ДБН 

Реконструкція житлового 
корпусу № 1. 
Улаштування тактильного 
покриття поверхні і покажчикам 
що вказують напрямок руху при 
ходьбі , кнопка виклику 
 

 
 
 

 



7  КЗ “Панасівський 
геріатричний інтернат” 
ДОР 

Пандуси, поручні, кнопка 
виклику 

Ремонт пандусів та поручнем. 
Улаштування тактильного 
покриття поверхні і покажчикам 
що вказують напрямок руху при 
ходьбі 
 

  
 
 
 

8  Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Амур-
Нижньодніпровської 
районної у місті Дніпрі 
ради 

пандус з поручнями, 
кнопки виклику (дві), 
санітарний вузол з 
поручнями, кнопкою 
виклику та коробом для 
одягу. 

-  

  
 

9  Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Вільногірської 
міської ради 

Розташовано на першому 
поверсі, кнопка виклику 

Улаштування тактильного 
покриття поверхні і покажчикам 
що вказують напрямок руху при 
ходьбі 

 

10  Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Інгулецької 
районної у місті Кривого 
Рогу 

Розташовано на першому 
поверсі. 

 

  
 
 



11  Територіальний центр 
соціального 
обслуговування(надання 
соціальних послуг) 
Індустріальної районної 
у м.Дніпрі ради 

1.пандус з поручнями 
 
2.дошка Брайля 
 
3.дзвоник на вхідні двері 

Ремонт санвузлів для МГН  

   
 

12  Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Дніпровського 
району                              
м. Кам’янського 

Маркувальні смуги на 
сходах на вході та 
всередині будівлі 

1.Стаціонарний бетонний 
пандус   на вході  до будівлі 
 
2.Відкидний пандус  для 
підйому на перший поверх з 
влаштуванням кнопки виклику 
персоналу 
 
3.Заміна 2 вхідних дверей 
(відсутність порогів,  збільшення 
ширини дверного отвору) 
 
4.Виготовлення продукції, а 
саме: вивіска,таблички, 
пікторгами зі шрифтом Брайля, 
стенди, тощо. 
 

Фото відсутнє 

13  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)  
у Металургійному 
районі” Криворізької 
міської ради                                                                               
 

Кнопка виклику, пандус, 
шрифт Браулля 

Ремонт санвузлів для МГН 

  
 

 



14  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) у 
Новокодацькому районі” 
Криворізької міської 
ради                

Кнопка виклику, пандус, 
санвузол, маркувальні 
смуги на сходах на вході 
та всередині будівлі 
 
 

Шрифт Брайля 
 
Ремонт санвузлів для МГН 

   
 

  
 

15  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)  Павлоградської 
районної ради” 

Кнопка виклику, пандус, 
санвузол, 

Заміна 2 вхідних дверей 
(відсутність порогів,  збільшення 
ширини дверного отвору). 
Виготовлення продукції, а саме: 
вивіска,таблички, пікторгами зі 
шрифтом Брайля, стенди, тощо. 
 
 

 

  
 

 
 

16  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)  Петріківської 
районної ради” 

Пандус, кнопка виклика 
при вході, ширина 
дверних пройомів не 
менше 90 см. 
 

Ремонт пандуса та 
встановлення поручнів в 
туалетах 

 
 



17  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)  Петропавліської 
районної ради” 

Пандус виготовлення 70-х 
років 

Ремонт пандуса. 
Встановлення поручнів в 
туалетах. 
Заміна  вхідних дверей 
(відсутність порогів,  збільшення 
ширини дверного отвору). 
Виготовлення продукції, а саме: 
вивіска,таблички, пікторгами зі 
шрифтом Брайля, стенди, тощо. 
 

 

  
 
 

18  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)  
у Південному районі” 
Кам’янської міської ради                                                                               
 

+ У 2017 році розроблено 
проектно-кошторисну  
документацію № 294/17  щодо 
капітального  ремонту однієї з 
будівель.         З метою 
доступності МГН передбачені 
наступні заходи:входи в будівлю 
з облаштуванням їх для 
обслуговування МГН: 
передбачений заїзд в 
приміщення з поверхні 
існуючого рельєфу за 
допомогою пандусів, які мають 
нормативні параметри; 
всередині будівель відсутність 
перепадів висот на шляхах 
переміщення МГН; входи в 
будівлі обладнані навісами для 
захисту від атмосферних 
опадів;забезпечено до- 
ступність приміщень всередині 
будівлі (ширина розворотних 
площадок не менше 1,5 м, 
ширина дверей не менше 0,9 
м).на першому поверсі 
запроектовано санітарний вузол 
для МНГ 

  
 

  

19  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) П’ятихатського 
району” 

_ Замовлення проектно-
кошторисної документації  
 

 
 
 
 
 

 



  
 

 
 

20  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Царичанського 
району” 
 

При вході в будівлю 
знаходиться пандус. 
Туалет об лаштований 
поручнями. 
Кнопка виклику 
знаходиться на вхідних 
дверях 

Прилегла територія; 
коридори, двері, пороги, 
інформація щодо розташування 
приміщень, різноманітні 
піктограми  

  
 

 
21  “Територіальний центр 

соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Центрального р-
ну м. Дніпро” 
 
 

Пандус на вході до будівлі 
– макс. висота ширина та 
уклон відповідає; в 
наявності поручні на 
відповідній висоті; 
поверхня тверда та міцна. 
 
Дверні прорізи – 
відповідають  
 

1) Пандус на вході до будівлі – 
необхідно забезпечити 
протиковзаневими гумовими 
поріжками 
 
2) Сходи на вході та всередині 
будівлі – необхідно нанести 
попереджувальне маркування 

 

  
 
 

22  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) у Центрально-
міському  районі м. 
Кривий Ріг” 
 

Пандус Обладнання санвузлу та 
дешевої кімнати 

  
 



  
 

23  Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Шевченківської 
районної у м. Дніпрі 
ради 

- пандус, з’їзд; 
- місце для паркування; 
- облаштована вхідна 
площадка (навіс, 
водовідведення, пандус); 
- тактильні смуги перед 
сходинками та на 
підйомах; 
- сходинки виділені 
контрастною смугою; 
- поручні; 
- маркування скляних 
дверей контрастними 
колами; 
- двері облаштовані знизу 
протиударними 
пластинами; 
- інформаційні позначки 
кабінетів та інших 
об’єктів; 
- адаптована вбиральня 
(поручні, перила, дзвінок); 
- підйомник для сходинок. 
-  

- позначки шрифтом Брайля; 
- акумуляторні батареї (3 шт.) 
для підйомника; 
- облаштування душової 
кімнати відкидним сидінням та 
поручнями 

  
 

  
 

  
 

24  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) Широківського 
району” 
 

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

установка кнопки виклику 
 

 
 



25  КЗ “П’ятихатський 
геріатричний пансіонат” 
ДОР 

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

установка кнопки виклику 
 

  
 

26  “Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Жовті Води 

- Вхід в будівлю пандуси з 
поручнями, сходи пороги 

 
 

27  Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
Синельниківської міської 
ради 
м. Синельникове 

вхід до будівлі обладнаний 
пандусом з поручнями, 
двірні прорізи назовні та 
всередині будівлі 
відповідають вимогам, є в 
наявності санвузол 

- 

 
 

28  Комунальна установа 
«Синельниківський 
міський територіальний 
центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)» 
м. Синельникове,  

двірні прорізи назовні та 
всередині будівлі 
відповідають вимогам, 
сходинок і високих порогів 
всередині будівлі не має 

- 

 

29  Синельниківський 
міськрайонний центр 
зайнятості 
м. Синельникове 

прилегла територія має 
пішохідні шляхи, що 
відповідають вимогам 
ДБН, понижені бордюри, 
вхід до будівлі обладнаний 
пандусом з поручнями, 
дверні прорізи 
відповідають вимогам 
ДБН, високих порогів 
всередині будівлі не має 

 

- 

 

30  Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 

пандуси, механічний 
підйомник 

-  



послуг) Заводського 
району м..Кам’янське 

  
 

31  КЗ соціального захисту 
“Центр комплексного 
обслуговування 
бездомних  осіб “ 
Кам’янської ради 

Обладнано спеціальними 
пристроями для МГН (вхід 
в будівлю пандус з 
поручнями), кнопка 
виклику  
Технічним умовам 
відповідає. 
 

- 

 
 

 
 

32  КЗ “Центр комплексної 
реабілітації для осіб з 
інвалідністю”ДОР” 

Ліфт, пандус, площадки Капітальний ремонт санвузлів  

 

 
 

33 Лютий 2018р. КУ «Павлоградський 
міський міський 
територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг), вул.Робоча, 136 

Пандус на вході до будівлі 
Облаштування території,  
прилеглої до    будівлі   
закладу або     установи,     
для комфортного 
пересування МГН 
Дверні прорізи 
Санвузли для МГН 

-  

  
 
 



34 
Місто Покров  
Територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) 

м. Покров вул. Героїв 
України,13 

Пандус (ширина - 1,46 м, 
висота - 0,78 м, довжина - 
8,20 м),  
поручні (з обох сторін 
сходів), з відповідністю до 
державних будівельних 
норм 
 

- 

 

35 

Покровська рада 
ветеранів 

вул. Пушкіна,13 пандус - 

 
36 Покровський відділ з 

питань призначення, 
перерахунку та 
виплати пенсій 
Нікопольського 
об’єднаного 
управління 
Пенсійного фонду 
України 
Дніпропетровської 
області 

вул. Горького,7 

Пандус (ширина - 1,13 м, 
висота - 0,41 м, довжина - 
6,61 м) та  
поручні (уздовж пандусу) 
з відповідністю до 
державних будівельних 
норм.     

- 

 

37 
Місто Марганець 

Територіальні центри 
соціального 
обслуговування 

Пандус до будівлі, , 
дверні прорізи, Туалетні 
приміщення, інформації, 

Піктограми  

38 

 

Служба у справах дітей, 
Центр соціальної 
служби для сімей, дітей і 
молоді 

Пандус до будівлі, дверні 
прорізи,  

Туалетні приміщення, 
інформації, 
Піктограми 

 

39 
 

Центр зайнятості 
населення 

Пандус до будівлі,  дверні 
прорізи, 

Туалетні приміщення, 
інформації, 
Піктограми 

 

40 Нікопольський район Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
пенсіонерів та ОНГ 
Нікопольського району 
Дніпропетровської області, 
балансоутримувач 
Чкаловська сільська рада 

прилегла до будівлі 
територія  без перешкод  для 
пересування МГН, 
вхід в будівлю без порогів, 
обладнаний пандусом, 
ширина дверних прорізів 
1,2м 
внутрішні двері, коридори та 
пройоми в межах норм 

Установка поручнів на пандус 

 



41 

Широківський район 

Центр зайнятості 
населення в 
Широківському районі 
Дніпропетровської 
області  
вул. Соборна смт 
Широке, Широківського 
району 
Дніпропетровської 
області, 
 

Пандус   
 

 - 

 

  
   


