
 

 

 
Інформація 

про доступність будівель закладів освіти підпорядкованих управлінню освіти, молоді та спорту для вільного  
 доступу людей з інвалідністю  

 
Заклади загальної середньої освіти 

 
Назва навчального закладу Адреса закладу Рубрика, в якій оприлюднено 

інформацію та фото 
Посилання на розміщення матеріалів 

Навчально-виховне об`єднання 
"Олександрійська гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа 
мистецтв" 

вул. Івана Чиркіна, 19,   
м. Олександрія, 

Кіровоградської області 28000 

На головній сторінці. 
Оголошення 

 
www.oleksandria-nvo.kr.sch.in.ua 

http://oleksandria-
nvo.kr.sch.in.ua/advert/id/706/vn/%D0%9F%D0%B0

%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81/  
 

загальноосвітній навчальний  
заклад І-Ш ступенів № 2 імені М.Горького 

Олександрійської міської рад и 
Кіровоградської області 

м.Олександрія, 
вул.Святомиколаївська  

буд. № 1 
 

На головній сторінці 
 

https://alexschool2.wixsite.com/znz2  
https://alexschool2.wixsite.com/znz2/kopiya-

fotogalereya  

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 6 

м.Олександрія 
вул. Знам’янська, 1 

НОВИНИ http://www.ozzso6.kr.ua  
 

Загальноосвітній навчальний заклад  
І-ІІ ст. № 7 Олександрійської міської ради 

м.Олександрія, 
вул. Трудових Резервів, 4 

На головній сторінці 
Інформація для людей з 
інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

http://oleksandria-znz7.edukit.kr.ua 
http://oleksandria-

znz7.edukit.kr.ua/prozoristj_ta_vidkritistj_diyaljnosti_
zakladu/informaciya_pro_zabezpechennya_viljnogo_d
ostupu_lyudej_z_invalidnistyu_ta_inshih_malomobiljn

ih_grup_naselennya/  
Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів №8 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

вул. Культурна, 86,  
м. Олександрія, 28001 

На головній сторінці 
Умови доступності закладу для 

навчання осіб з особливими 
освітніми потребами 

 

http://aleksandria-school8.klasna.com/uk/site/umovi-
dostupnosti-zakladu.html 

 

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради 
 

м.Олександрія, 
пр. Соборний, 82 

Головна сторінка http://ouz9.com.ua/ 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №10 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області 

м.Олександрія, 
вул.І.Звєрєва, буд.13 

На головній сторінці http://oleksandria-znz10.edukit.kr.ua    



 

 

НВК «Ліцей інформаційних технологій-
спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

м. Олександрія,  
вул. Григорія Усика, 39 

Про нас http://oleksandria-lit.edukit.kr.ua/pro_nas/ 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 12 – ДНЗ» смт Олександрійське, вул. 
Дружби, 16 

Вільний доступ до освіти http://olschool12.klasna.com/uk/site/vilnii-dostup-do-
osviti.html  

 
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів №15 
м.Олександрія, 

вул. Ярмаркова, 63А 
«Прозорість та відкритість 

діяльності закладу» 
http://www.oleksandria-
znz15.edukit.kr.ua/gallery/dostup_lyudej_z_invalidnist
yu/ 
 
   

Олександрійський 
навчально-виховний комплекс  
(ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей) 

 

м. Олександрія,  
пр. Соборний,130 

Сайт закладу http://onvk-
17.um.la/    Новини 

http://onvk-17.um.la/index.php/8-novini/128-vilnij-
dostup-dlya-lyudej-z-invalidnistyu  

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 16 Олександрійської міської 

ради 

м. Олександрія, 
смт. Пантаївка, 

вул.Лесі Українки, 27 

Новини http://oleksandria-school16.edukit.kr.ua  
   

 
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 19-ДНЗ «Лісова 

казка» 
місто Олександрія 

вул.Діброви,91, 
вул.Скіфська,10 

Корисні матеріали 
Доступність 
до закладу 

 
http://school19ol.ucoz.ua/index/dostupnist_do_zakladu

/0-86   
  

Навчально-виховний комплекс 
«Олександрійський колегіум-спеціалізована 

школа» 

вул. 6-го Грудня, будинок 97, 
місто Олександрія 

Про забезпечення вільного доступу 
до закладу людям з інвалідністю 

 

http://oleksandria-collegium.kr.sch.in.ua/news/id/234  
 

НВК «Звенигородський загальноосвітній 
навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» 

вул. Братів Петриченків53, 
 село Звенигородка, 

м.Олександрія, 
28025 

 

Інформація про забезпечення 
вільного доступу людей з 

інвалідністю та інших 
маломобільних груп для 

отримання послуг 

http://zvenyhorodka-
nvk.edukit.kr.ua/pro_shkolu/dostup_do_publichnoi_inf
ormacii/informaciya_pro_zabezpechennya_viljnogo_d
ostupu_lyudej_z_invalidnistyu_ta_inshih_malomobiljn

ih_grup_dlya_otrimannya_poslug/  
Навчально-виховний комплекс «Марто-
Іванівський загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів –дошкільний 
навчальний заклад» 

вул. Самохвалова, 22,  
с. Марто – Іванівка  

м. Олександрія, 
28024 

 
Наша школа 

«Як нас знайти» 

http://mznz-dnz.klasna.com/uk/site/contacts.html 

 
 

 
 



 

 

Заклади дошкільної освіти 
 

Назва навчального закладу Адреса закладу Рубрика, в якій оприлюднено 
інформацію та фото 

Посилання на розміщення матеріалів 

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла – садок) № 2 

комбінованого типу 

м.Олександрія, 
вул. Садова, 56 

Прозорість та інформаційна 
відкритість закладу 

Умови доступності закладу для 
дітей з особливими потребами 

http://oleksandria-
dnz2.edukit.kr.ua/prozoristj_ta_informacijna_vidkritistj_zakladu/u
movi_dostupnosti_zakladu_dlya_ditej_z_osoblivimi_potrebami/  

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 7 

м.Олександрія, 
вул. Трудових резервів, 5 

Інформація про заклад -  Прозорість 
та відкритість - Умови доступності 

закладу для дітей з особливими 
потребами 

http://oleksandria-
dnz7.edukit.kr.ua/informaciya_pro_zaklad/prozoristj_ta_informacij
na_vidkritistj_zakladu/umovi_dostupnosti_zakladu_dlya_ditej_z_o

soblivimi_potrebami/  

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла – садок) № 8 

м.Олександрія, 
вул. Будівельників, 33, 

Інформація для маломобільних 
груп населення 

https://drive.google.com/drive/folders/11ZXNIKUhHcn1Xa_urVzT
bfmzbB3ijuVu 

 
Дошкільний 

навчальний заклад 
(ясла - садок) №14 

м. Олександрія, 
вул. Діброви, 46-а. 

Умови доступності закладу для 
навчання осіб з особливими 

освітніми потребами 

http://oleksandria-dnz14.klasna.com/uk/site/umovi-dostupnosti-
zakladu.html 

 
Санаторний дошкільний 
навчальний заклад № 16 

м. Олександрія, 
вул.Веселкова, 2 

Прозорість та інформаційна 
відкритість закладу 

http://www.oleksandria-
dnz16.edukit.kr.ua/prozoristj_ta_informacijna_vidkritistj_zakladu/u

movi_dostupnosti_zakladu_dlya_ditej_z_osoblivimi_potrebami/ 
 

Дошкільний 
навчальний заклад № 18 

м. Олександрія, 
пл.  Соборна, 6 

Прозорість та інформаційна 
відкритість закладу 

http://oleksandria-
dnz18.edukit.kr.ua/files2/photogallery/748/IMG_2493.JPG 

Дошкільний 
навчальний заклад № 20 

м. Олександрія, 
вул .Студентська, 88 

Інформація для людей з 
особливими освітніми потребами 

http://sadik20.klasna.com/uk/news-170-4390/ 
 

Дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 21 

м. Олександрія, 
вул.Знам’янська,15 

Корисні посилання http://oleksandria-dnz21.edukit.kr.ua/korisni_posilannya/ 

Дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 23 

м. Олександрія, смт. Пантаївка, 
вул. Миру,  5-А 

Наш дитячий садок http://oleksandria-dnz23.klasna.com/uk/site/our-kindergarten.html 

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 25 

м. Олександрія, 
вул. Кременчуцька, 40 

Прозорість  та інформаційна 
відкритість закладу.  Умови 

доступності закладу для дітей з 
особливими потребами. 

http://oleksandria-
dnz25.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%BE%D1%81%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%

D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8.pdf 
 



 

 

Дошкільний навчальний 
заклад – ясла –садок № 28 

м. Олександрія 
вул.  Кленова,   буд.1 

Умови доступності для навчання 
дітей з особливими освітніми 

потребами 

http://oleksandria-dnz28.klasna.com/uk/site/entertainment-
rules.html 

 
 

Дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла - садок) № 29 

м. Олександрія, 
вул. Софіївська, 49 

Розділ «Прозорість та інформаційна 
відкритість закладу», підрозділ 

«Умови доступності закладу для 
дітей з особливими потребами» 

http://oleksandria-dnz29.klasna.com/uk/site/umovi-dostupnosti-
zakladu.html 

 

Дошкільний навчальний 
заклад № 35 

Пер. Білоруський, 2 Інформація про заклад http://oleksandria-dnz35.edukit.kr.ua/informaciya_pro_zaklad/ 

Дошкільний навчальний 
заклад – ясла-садок № 39 

Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, 

пр. Соборний, 130/а 

Прозорість та відкритість 
діяльності закладу 

http://oleksandria-
dnz39.edukit.kr.ua/prozoristj_ta_vidkritistj_diyaljnosti_zakladu/ 

Дошкільний навчальний 
заклад-ясла-садок № 42 

вул. Г.Сталінграду, 23-А, 
м. Олександрія, 28008,  

тел./факс (05235) 6-06-75, 
6-06-09 

Сторінка завідувача 
 

Правила прийому дитини в ДНЗ 
 

Умови доступності ДНЗ для 
навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 

http://oleksandria-
dnz42.edukit.kr.ua/storinka_zaviduvacha/pravila_prijomu_ditini_v
_dnz/umovi_dostupnosti_dnz_dlya_navchannya_osib_z_osoblivimi

_osvittnimi_potrebami/ 
 

Дошкільний навчальний 
заклад № 43 

м. Олександрія,  
просп. Соборний, 138 

Рубрика «Навчання дітей з 
особливими освітніми потребами» 

http://www.oleksandria-
dnz43.edukit.kr.ua/nashe_zdorovya/likuvaljno-korekcijna_robota/  

Комунальний дошкільний 
навчальний заклад 

«Спеціальний дитячий 
будинок» 

м. Олександрія, 
смт. Пантаївка, 
вул. Миру 7-а. 

Прозорість та відкритість 
діяльності навчального закладу 

http://pantaivkadity.klasna.com/uk/site/documents.html 

 
Заклади позашкільної  освіти 

Назва навчального закладу Адреса закладу Рубрика, в якій оприлюднено 
інформацію та фото 

Посилання на розміщення матеріалів 

Будинок дитячої та юнацької 
творчості 

просп.Соборний, 124 Інформація про заклад в розділі 
«Доступність» 

http://oleksandria-
bdut.edukit.kr.ua/informaciya_pro_zaklad/dostupnistj/ 

 
Центр дитячо-юнацької 

творчості 
вул. Шевченка, 71 Головна сторінка http://oleksandria-cdut.edukit.kr.ua/  

КЗ «Дитячо-юнацька  
спортивна школа № 2» 

вул. Осмоловського, 3 Інформація для населення http://oleksandria-
dush2.edukit.kr.ua/informaciya_dlya_naselennya/ 

 


