Додаток

ІНФОРМАЦІЯ

Адміністр
ативнотериторіа
льне
утворення
(АТУ)

с. Крива
Балка,
Миколаївс
ького
району,
Миколаївс
ької
області

Назва закладу або
установи,
адреса житлового
будинку

адміністративна будівня
Кривобалківської
сільської ради

- Заклади соціального
призначення
- Заклади освіти
Кривобалківський
дитячий навчальний
заклад

- Заклади охорони
здоров'я
Кривобалківський ФАП

- Фізкультурно-

Тактильні таблички з
інформацією, зазначеною
шрифтом Брайля
(«+» або «-»)

№
п/п

Облаштування території,
прилеглої до будівлі закладу або
установи, для комфортного
пересування МГН
(«+» або «-»)

ЩОДО СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ДОСТУПУ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (МГН)
ДО ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КРИВОБАЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

Відповідність до вимог державних будівельних норм
Пандус
на
вході
до
будівлі
(«+»
або «-»)

Сходи на
вході та
всередин
і будівлі

Дверні
прорізи

Ліфти

(«+»
або «-»)

(«+»
або
«- »)

(«+»
або «-»)

Санвузли
для МГН
(стосується
закладів
громадського
призначення)
(«+»
або «-»)

Вжиті заходи для
забезпечення
вільного доступу
МГН до об’єктів
житлового та
громадського
призначення

При вході в будівлю
сільської ради
7 сходинок. Сходинки
облаштовані поручнем.
Двері при вході в
будівлю шириною 90 см.
Облаштовано кнопкою
виклику .
В будівлі сільської ради
сходи відсутні,
забезпечено вільний
доступ до кабінетів.

Приміщення ДНЗ- сходи
відсутні. Двері при вході
в будівлю шириною 90
см. Встановлено кнопку
виклику

+

-

-

+

+

-

При вході в будівлю
амбулаторії 3 сходинки.
Облаштовано кнопкою
виклику . На даний час
амбулаторія не працює.

Фотофіксаці
я виконаних
робіт

оздоровчі та спортивні
заклади
- Будинки, споруди та
приміщення
транспорту,
призначені для
безпосереднього
обслуговування
населення
(вокзали усіх видів
транспорту, контори
обслуговування
пасажирів та касові
павільйони тощо).
- Будинки, споруди та
приміщення
комунального
господарства
(житловоексплуатаційні заклади,
філії "Водоканал",
"Тепрокомун
енерго",
газопостачання,
електропостачання,
тощо).
- Заклади зв’язку
(головпоштамти,
пошти, філії
"Укртелеком" тощо)

Секретар сільської ради

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

КП ПЖПП «Мрія»
знаходиться в
адмінбудівлі сільської
ради. При вході в
будівлю 7 сходинок.
Сходинки
облаштовані поручнем.
Двері при вході в
будівлю шириною 90 см.
В будівлі сільської ради
сходи відсутні,
забезпечено вільний
доступ до кабінетів.

При вході в приміщення
« Укрпошта» існує
6 сходинок. Сходинки
облаштовані поручнем.
Облаштовано кнопкою
виклику. Двері при вході
в будівлю шириною
120 см.

С.СОКОЛЕНКО

