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ДНIПРОВСЬКА МIСЪКА РАДА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
(ДНIПРОВСЬКИЙ МIСЬКИЙ ТЕРИТОРIАЛЪНИЙ ЦЕНТР

СОЦIАJЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННrI (НАДАНFUI СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ)>

".И., ..€9. ецД 2020 р.

нАкАз

м. .Щнiпро Xn.|.(.ltl

Про затвердження тарифiв
на платнi соцiальнi посrryги
з 01.0|.2020 року

Вiдповiдно до Закону УкраТни вiд 17.01 .2019 J\b 267l-YПI <Про
соцiальнi посrryги), зi змiнами, Постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
09.04.2005 Jt268 пПро затвердження Порядку реryлюваннrt тарифiв на
платнi соцiальнi посrryги>>, вiд 14.01 ,2004 J\Ъ t2 кПро порядок надання
платних соцiальних посJIуг та затвердженЕя iх перелiку>, зi змiнами, Наказу
MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни вiд 07.12.2015 j\b 1186 оПро
затвердженнrI Методичних рекомендацiй розрахунку BapTocTi соцiальних
посJIуD),

НАКАЗУЮ:

1 . Головному бухгалтеру Копильченко T.I.:
1.1. Розробити та надати на затвердження калькуляцiю BapTocTi

соцiальних посJryг за рахунок бюджетних коштiв па 2020 piK, на пiдставi
планових витрат поточного року, визначивши BapTicTb надання соцiа-гrьнрТ
послуги одному отримувачу протягом однiеi людино-години (.Щодаток 1).

1.2. Розрахувати та ввести в дiю з 01.01 .2020 року тарифи на платнi
соцiальнi послуги КУ (Д4ТЦСО (НСП)> ЛДР (.Щодаток 2).

2. Бухгалlтерськiй службi, перегJIядати встановленi тарифи у разi
змiни посадових окпадiв, фiнансових [окtвникiв, необхiдних для розрахунку
тарифу на платIIi соцiальнi посrryги.

З. Визнати такий, що втратив чиннiсть, накчв директора вiд 04.04.2019
J\Ъ 01/09 <Про тарифи на платнi соцiальнi послryги>.

4. ЗаступникЬ директора-нач€rпьникiв вiддiлiв ознайомити з тарифами
на платнi соцiальнi посфги пiд пiдпис.

5. Контроль за виконаннrIм даного наказу покJIасти на першого
заступника директора Александрову Ю.О.

,Щиректор

{,

4 Н.В. Бiневська
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ýодаток Шп _4 донаказу Нч_Щ///в,ц
" _ЕЕ_" сТit_цi.__zЬz* р*ьч

тАриФи
на платнi сgцiальнi пOЁлуги

по Комунальнiй у*т*новi'ýнiпрввськiй м}ський територiальний цехтр соцiальноrо
об*луговуванн* {н*дання сцiальних послуг)" ýнiпровськоТ мiськоI ради

на 82.01,2020року

Лi пlп Назва а**яF*к
OjtltHBltя

вямфюва*lэзя

BиlpaTll
часу на

ж*r'чаЕ{ýя

!?Фýr}ryir- хЕ-

Ца оj1яу
гýдr{ýу} грý.

Тариф, qзя"

1 ] _i ý

l jtопомrэг;t в с;rrr**бе,:tтl,;_*вtъ:*r:i: х х х

1li.l Вrttlвапitя, о{* l1p,lrr*r"- t}6:,rilrдtl:r* *э;lв*в зt*iд i5 55.78 .1 i ос,

l"]. I].]я r,a ;"t tt я. },}с}з,}я га ll I lя, B:iтýit t]l i я {),1,rt, ]axl_:1 l5 55"78 1е оq

11 ]allina Ha,l ilьнqл ýi.tttзнit r:э_tt,lгt закi,l1 l5 55.?8 1з,95

t..1" Ja.ltitia tTrt*l i,lтьпrэj' (ii,t;tзlltl ttrftlT' -iilxt.'l r{l 5S.7ý 18,59

i.5. Куllаннх- вад*Епя лýrt*t*Фt*т я*ря к9тая**i i}.]il}t ]aK1",I *{,i 55_т* 5s,78

1.6. 1dttt,tleHrt; lt-fiiB

оляя жяiл {2

ваз& fз
тищд*иъ *боза

пстрSп}

t_ý < i а\, 4? о(

|,7 , ý,{llття го:trrвt*
*зщя захiд iза

потреSиi
tj -i j.78 13,95

t.8, Рrэз,liсчва tt гt:t
одl*в заяiд {за

т*,гребнi
i0 ii -]! g,30

l,L). l-rt,l itltl я
*др*н захiд {за

котрФк}
]{] 55,78 18,5g

t.l0. Оýрiза**trя аiгтi* {ýез пжоаоrф ж* ррах абtl
ý$гах

qýтl{ захiд {за
п*трФt*}

:{} r5-7ý 18,59

1.il ýоплзь.t*rв у корr*сцваннi ryалетsм dвg,чt*ча й
виг{есе}lýя з ЕФд*]тьЕrýю сбрсбкшо}

*дitв за,чй {за
rtоцrебн}

55"78 18,59

2, Веденля домаtilЕlь*го госгtодарства х х _i5 л?8

)?
Гlрндбааяя i доставпъ ýр*д8вýrъчýх,
промисlових та гФспоJ.арськяlt товарЬ,
пtедика*ссятiв

r:дtп захiд {за
ý*TpeS$, не

ýi.rъжеоýýrý
разу за iiýlie

вцеrдуда}ýя}
Sез к;юiзкогtl

ýsýrýе

8+ 55-?8 78,09

],:.
ýогlем*rа у npKTOTyBaýHi iкi {пiддоrввка
пр*ryкr-iв дпя fiрвгвцffiýп}тя iжi, мm-rя **o,*iн"

фp1зетЬ- пOеуду-, в}лýесffýя емiттж т*що}

вдяtт захiд {зя

к*тtrкбв}
li1 55.78 ,тý,7з
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2.3. приготування Тжi;

один захiд (за

по,греби, 1-2

рази за

вiдвiдування)

60 55,78 55,78

2.4. годування (для лiжково-хворих)

один захiд (за

потреби, 1-2

рази за
вiдвiдування)

24 55,78 22,31

2,5. ,Щопомога при консервацii овочiв та фруктiв
разове

доуrення (за

потреби)

90 55,78 83,67

2.6.

прибирання житла:

один захiд (за

потреби)

х х х

а) косметичне прибирання; l8 55,78 16,73

б) вологе прибирання; 42 55,78 39,05

в) генеральне прибирання; l26 55,78 117,14

11 Розпалювання печейо пiднесення вугiлля, дров

розчистка cнiry, доставка води з колоцки

одrе

розпаJIювання,
доставка,

пiднесення (за

потрби)

42 55,78 39,05

2.8. Миття BiKoH (не бiльше 3)
)дне митгя
rдного BiKHa (за

rотреби)

30 55,78 27,89

2.10.

lодне прання (до

прання бiлизни та одягу lliЖ'#;;
lrmеби\

30 55,78 27,89

l1 Прасування

одне прання (до

1,5 кг cyxoi
бiлизни) (за
пmсби\

30 55,78 27,89

2.|2. Ремонт одягу (дрiбний)
разове доручення

[за потреби)
6 55,78 5,58

J.

3абезпечення супроводкення (супровiд

споживача соцiальних послуг у полiклiнiку

тощо)

разове дорученн,
(за потреби)

78 55,78 72,51

Надання допомоги в оплЕ}тi комунtlльних

послуг та здiЙснення iнших платеrкiв

(заповнення абонентних книжок, оплата

комуцЕUtьних посл}т, звiрення платежiв, замiна

книжок та iнше)

одrlе оформлення
(за потреби) (без

проiзного квитка)

45 55,78 41,84

Надання допомоги в оформлеt{нi документiв
(оформлення субсидiй на квартирfiу плаry i

KoMyHaJIbHi послlти)

одЕа оплата з

проiзним
квитком

60 55,78 55,78

6,
tlдив лltст (за

потреби)
30 55,78 27,89

1

представництво iHTepeciB в органах державнот

влади, установах; пiдприемствах та

органiзацiях (виконання доручень, пов'язаних

з необхiднiстю вiдвiдування рiзних
органiзачiй)

разове доручення
(за потреби) (без

проiзного квитка)

72 55,78 66,94

8.

Надацвя допомоги у оiльський мiсцевостi з

проведе}IнЯ сiльськогосгIОдарських робiт (в

обробцi присадибноТ дiлянки)

разове дору]ення,
не бiльше 0,02 га

(за потреби)

1з8 55,78 128,29

j"'
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9.
Надання послуг з викоЕання ремонтних робiт

(допомога в peMoHTi житлових примiщень)
Разове дор)л{ення

(1 раз на piK) 24,0 55,78 223;12

flирекгор

Головний

Бiневська Н.В.

Копильченко T,l.
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