1

Позашкільні навчальні заклади районного підпорядкування
№

Повна назва закладу

1

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Апостолівський
будинок дитячої
творчості

2

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Зеленодольський центр
позашкільної роботи

3

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Васильківський
районний центр
позашкільної роботи
Верхньодніпровський
Палац дитячої та
юнацької творчості

4

5

Верховцевський
Будинок дітей та
юнацтва

6

Дніпровський
клуб юного техніка

Діяльність закладу
за напрямками
позашкільної освіти
художньо-естетичний,
художньої
самодіяльності,
туристичний, науковотехнічний,
фізкультурноспортивний
художньо-естетичний,
туристськокраєзнавчий,
гуманітарний, науковотехнічний.

Повна адреса закладу

Телефон

Факс

e-mail

Веб-сайт

Дніпропетровська
область,
м. Апостолове,
вул.Визволення, 30/1
53800

05656-9-11-45

–

–

–

Дніпропетровська
область,
м. Зеленодольськ, вул.
Енергетична, 10.
53860

05655-6-26-27

–

–

–

екологонатуралістичний,
художній, технічної
творчості, туристськокраєзнавчий

Дніпропетровська обл.,
Васильківський район,
селище Васильківка,
вул. Леніна, 25
52600

05639-9-53-18

05639-9-53-18

vasilk-cpr@i.ua

http://vasilkcpr.dnepredu.co
m/

художньо-естетичний,
науково-технічний,
спортивно-туристичний

Дніпропетровська обл.,
м.Верхньодніпровськ
пл. Щербицького, 3
51600

05658-3-22-41

–

palats.tvorchosti@yandex.ru

http://palats.klasna.com/

художньо-естетичний,
фізкультурно –
спортивний,
туристськокраєзнавчий,
науково-технічний,
оздоровчий,
гуманітарний,
екологонатуралістичний
науково-технічний,
художньо-естетичний,
спортивний,
гуманітарний

Дніпропетровська обл.,
Верхньодніпровський
район,
м. Верховцево,
вул. Леніна, 46
51660

–

–

vbdu@i.ua

–

Дніпропетровська обл.,
Верхньодніпровський
район,
сел. Дніпровське, вул.
Шевченка, 10
51650

05658-4-44-37

–

–

–

2
№

Повна назва закладу

7

Верхньодніпровський
районний екологонатуралістичний центр

8

Центр юнацтва та
молоді

9

Комунальний заклад
Будинок дитячої
творчості

10

Комунальний заклад
Центр технічної
творчості та дозвілля
школярів та учнівської
молоді
Комунальний заклад
Центр екологонатуралістичної
творчості учнівської
молоді

11

12

Комунальний заклад
Дитячо-юнацький клуб
фізичної підготовки

13

Центр дитячої та
юнацької творчості
Криворізького району

Діяльність закладу
за напрямками
позашкільної освіти
практична та
методична допомога
навчальним закладам
району з питань
екологонатуралістичної освіти
й виховання
–

Повна адреса закладу

Телефон

Факс

e-mail

Веб-сайт

Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ
пл. Щербицького, 3
51600

05658-3-11-58

–

–

–

Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ
вул. Леніна, 30
51600

–

–

–

–

туристськокраєзнавчий,
художньо-естетичний,
декоративновжитковий
художньо-естетичний,
науково-технічний

Дніпропетровська обл.,
м. Підгородне,
в.Шосейна, 129,
52001

056-712-11-85

056-712-11-85

bdt_pidgorodne@ukr.net

http://tvorchist.klasna.com/

Дніпропетровська обл.,
с. Партизанське,
в.Жовтнева, 18.
52012

0562-29-65-41

–

ks_school@ukr.net

http://ctt.dnepredu.com/

екологонатуралістичний,
туристськокраєзнавчий,
дослідницькоекспериментальний,
соціальнореабілітаційний
фізкультурноспортивний

Дніпропетровська обл.,
смт. Кіровське,
в.Горького, 62.
52032

056-791-81-43

0567918143

http://Centumdr@ukr.net

http://centumdr.dnepredu.co
m/

Дніпропетровська обл.,
смт.Ювілейне,
в.Теплична, 23
52005

05671-8-18-66

05671-8-18-66

http://dukfp.dnepredu.com/

http://dukfp@i.ua

екологонатуралістичний,
науково-технічний,
художньо естетичний,
туристськокраєзнавчий,
соціальнореабілітаційний

Дніпропетровська обл.,
Криворізький р-н
с. Вільне,
вул. Меліоративна,1а
50032

056-404-21-82

056-404-21-82

rmkvokrda@mail.ru

http://cdutkr.klasna.com

3
№

Повна назва закладу

14

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Криничанський Центр
учнівської молоді

15

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Щорський будинок
дитячої та юнацької
творчості
Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Районний будинок
дитячої творчості

16

17

18

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Районна станція юних
натуралістів
Районний комунальний
заклад позашкільної
освіти „Межівський
районний будинок
творчості школярів”

Діяльність закладу
за напрямками
позашкільної освіти
художньо-естетичний,
туристськокраєзнавчий,
екологонатуралістичний,
професійний
науково-технічний,
художньо-естетичний,
туристськокраєзнавчий,
декоративно-вжиткове
мистецтво
художньо-естетичний
туристсько-краєзнавчий
екологонатуралістичний
науково-технічний

Повна адреса закладу

Телефон

Факс

e-mail

Веб-сайт

Дніпропетровська обл.,
Криничанський район,
смт. Кринички, вул.
Дзержинського, 33
52300

05654-9-22-09

–

krincentr@i.ua

–

Дніпропетровська обл.,
Криничанський район,
смт. Щорськ,
вул. Лагерна, 14
52323

05654-2-32-16

–

–

–

Дніпропетровська обл.,
смт. Магдалинівка, вул.
Радянська, 19
51100

05691-2-10 -32

–

mrbdt@bk.ru

http://magbdt.dnepredu.com

екологонатуралістичний

Дніпропетровська обл.,
смт. Магдалинівка,
вул.Радянська, 12
51100

05691-2-19-04

–

–

http://magsun.dnepredu.com

Дніпропетровська обл.,
Межівський район смт.
Межова
вул. Центральна, 28
52900

05630-62-1-43

–

lenacherepaхa@gmail.com

http://mrbtsh.dnepredu.com
/

Дніпропетровська обл.,
Нікопольський р-н, с.
Кам’янське,
вул. Будівельників, 22
53282
Дніпропетровська обл.
Новомосковський район
м.Перещепине,
вул. Шевченка, 29
51220

05666-7-83-74

–

nikopolRBDT@rambler.ru

–

05693-9-13-50

–

–

–

19

Нікопольський
районний будинок
дитячої творчості

науково-технічний;
художньо-естетичний;
туристськокраєзнавчий;
дослідницько –
експериментальний
народні ремесла
художньо-естетичний;
краєзнавчий,
спортивний

20

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
„Центр художньоестетичної творчості
учнівської молоді”

художньо-естетичний;
туристськокраєзнавчий;
соціальнореабілітаційний;
військово-патріотичний

4
№

Повна назва закладу

21

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
"Центр науковотехнічної творчості
учнівської молоді"

22

Комунальний заклад
позашкільної освіти
„Районний будинок
творчості дітей та
юнацтва”

23

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
„Павлоградський
районний екологонатуралістичний центр”
Комунальний заклад
освіти Будинок дитячої
творчості

24

Діяльність закладу
за напрямками
позашкільної освіти
науково-технічний;
екологонатуралістичний;
декоративноприкладного та
вжиткового мистецтва;
методична робота

Повна адреса закладу

Телефон

Факс

e-mail

Веб-сайт

Дніпропетровська обл.
Новомосковський район,
смт. Губиниха,
вул. Берегового, 19а
51251

05693-4-93-23

–

nelyaborisovna@ukr.net

–

Дніпропетровська обл.,
Павлоградський район,
с. Вербки,
вул. Леніна, 72, 51413

05632-5-81-30

–

Lesya-vak@ukr.net

http://tvorchestvo.ucoz.ua

Дніпропетровська обл.,
Павлоградський район, с.
Межиріч,
вул. Нечуя Левицького
51473

–

–

pavlogradrayenc@ukr.net

http://pavlogradrayenc.eduki
t.dp.ua

художньо-естетичний
екологічний

Дніпропетровська обл.
смт.Петриківка,
вул. Леніна, 71;
51800

05634-2-47-78

–

художньо-естетичний,
художньо-технічний,
декоративновжитковий,
гуманітарний,
краєзнавчий
Екологічний

–

–

25

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Петропавлівський
районний будинок
творчості дітей та
юнацтва

художньо-естетичний;
туристськокраєзнавчий;
науково-технічний;
фізкультурноспортивний.

Дніпропетровська обл.,
Петропавлівський р-н,
смт.Петропавлівка,
вул.Піонерська, 84
52700

05631-3-13-77

–

tvorchestvadom@mail.ru

http://btdupetropav.dnepred
u.com/

26

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Виробничо-творчий
центр дітей та юнацтва.

художньо-естетичний,
військовопатріотичний,
технічний, спортивнотуристичний,
професійна підготовка

Дніпропетровська обл.,
Покровський район,
с. Олександрівка, вул.
Шкільна, 7
53600

05638-2-14-13

–

VTCDU@ukr.net

–

27

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
П’ятихатський
районний центр
учнівської молоді

багатопрофільний

Дніпропетровська обл.,
П’ятихатський р-н
м. П’ятихатки,
вул. Желєзнякова, 109
52100

05651-3-00-70

–

–

–

5
№

Повна назва закладу

28

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
„Синельниківський
районний будинок
школярів”

29

Солонянський
районний центр
дитячої та юнацької
творчості

30

Комунальний заклад
„Софіївський районний
Будинок школяра”

31

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Томаківський районний
Будинок школяра

32

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
Томаківський Центр
творчості молоді

33

Царичанський
районний Будинок
дитячої та юнацької
творчості

Діяльність закладу
за напрямками
позашкільної освіти
екологонатуралістичний;
науково-технічний;
художньо-естетичний;
туристськокраєзнавчий;
військовопатріотичний.

Повна адреса закладу

Телефон

Факс

e-mail

Веб-сайт

Дніпропетровська обл.
Синельниківський район
сел. Іларіонове,
вул. Центральна, 10
52520

05663-4-64-15

–

–

http://srbh.dnepredu.com

художньо-естетичний;
технічний;
екологічний;
туристичнокраєзнавчий;
додаткова освіта.

Дніпропетровська обл.,
смт. Солоне
вул. Гагаріна,3
52400

05669-2-14-09

–

solone2010/@yandex.ru

http://solonezdut.at.ua

туристськокраєзнавчий;
екологонатуралістичний;
художньо-естетичний;
науково-технічний
художньо-естетичний,
науково-технічний,
туристськокраєзнавчий,
дослідницькопошуковий,
дитячий громадський
рух,
євроосвіта, діяльність
Євроклубів
комп’ютерноінформаційний,
автосправа,
швейна справа,
діловодство

Дніпропетровська обл.
смт. Софіївка,
вул. Шкільна, 23
53100

05650-2-91-01

05650-2-91-01

kolibaba_yu@mail.ru

http://sofbudshkolyara.edukit.dp.ua

Дніпропетровська обл.,
смт. Томаківка,
вул. Б.Хмельницького, 68
53500

05668-3-13-19

05668-3-13-12

budynokshkoljara@yandex.ua

http://budynokshkoljara.osvitatomakivka.dp.ua

Дніпропетровської обл.,
смт. Томаківка,
вул.
Б. Хмельницького,68
53500

05668-2-22-03

05668-3-13-12

zt-molodi@yandex.ua

http://ztm.osvitatomakivka.dp.ua

Дніпропетровська обл.,
смт. Царичанка
вул.. Олійника, 9
51000

05690-3-22-78

–

естететичний, туризм і
краєзнавство,
спортивний

6
Діяльність закладу
за напрямками
позашкільної освіти
екологічний,
дослідницькоекспериментальний,
природоохоронний

№

Повна назва закладу

34

Царичанська районна
станція юних
натуралістів

35

Комунальний заклад
Широківський
районний будинок
дитячої творчості

екологонатуралістичний;
туристськокраєзнавчий;
художньо-естетичний;
науково-технічний.

36

Центр технічної та
народної творчості
учнівської молоді

художньо-естетичний
науково-технічний
туристсько-краєзнавчий

Повна адреса закладу

Телефон

Факс

e-mail

Веб-сайт

Дніпропетровська обл.,
Царичанський район
с. Китайгород,
вул.Яна Фабріціуса 1
51030
Дніпропетровська обл.,
смт. Широке,
вул. Дзержинського, 20,
53700

–

–

tsarsun@mail.ru

http://tsarsun.dnepredn.com

05657-2-20-03

05657-2-20-03

s-rbdt@ukr.net

http://shir-rbdt.at.ua/

05635-5-17-38

–

–

http://centrtextvor.dnepredu.
com

Дніпропетровська обл.,
Юр’ївський район,
смт. Юр’ївка,
вул. Леніна,110
51300

