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ВСЬКА МIСЪКАднIпро рАдА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
(Д{IПРОВСЬКИЙ ШСЬКИЙ ТЕРИТОРIАЛЬНИЙ ЦЕНТР

С ОЦIАJIЬНОГО ОБ СЛУГОВ YBAH}UI (НАДАННrI С ОЦIАЛЬНИХ ПО СЛУГ))

:,a,
.. (',Y " { t ,{ 

/ (,\ ,.202| р.

Про затвердження тарифiв

нАкАз

м. ,Щнiпро м, .{,:(({6

на платнi соцiальнi послуги
з 01.01 .202l року

Вiдповiдно до Закону Украiни вiд 17.01 .20\9 М 2671-VIII <Про соцiальнi
посJý/ги), зi змiнами, Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0l .06.2020
М 428 <<Про затвердженнrI Порядку реryлювання тарифiв на платнi соцiальнi
посJIуги)), Наказу MiHicTepcTBa соцiа-пьноТ полiтики Украiни вiд 07.12.2015
JЮ 11Вб кПро з€lтвердження Методичних рекомендацiй розрахунку BapTocTi
соцiальних послуг>, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20.01 .2021J\Ъ 29
к,Щеякi питання оilлати гrраIдi працiвникiв установ, закJIадiв та органiзацiй
окремих галузей бюдrкетноТ сферп та наказу територiального центру вiд
07.09.2020 J\Ъ 01/197 <Про затвердження Положення та тарифiв на платнi
соцiальнi послуги з 01.10.2020>,

НАКАЗУЮ:

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

соцiальних послуг за рахунок бюджетних коштiв на 2021 piK, на пiдставi

уточнених планових витрат поточного року, з урахуванням змiни прямих
витрат - пiдвищення посадового окJIаду соцiального робiтника (б тарифний

розряд) з 01 .0|.2021 року 3872,00 грн., визначивши BapTicTb надання
соцiальноi поСлуги одному отримувачу протягом однiеТ людино-години
(!одаток 1).

1.2. Розрахувати та ввести в дiю з 01.01 .202| року тарифи на платнi
соцiальнi послуги КУ ((Д4ТЦСО (НСП)) ДI\,Р (.Щодаток 2).

2. Застугlникiв директора-начальнрIкам вiддiлiв КУ (ДМТЦСО (НСП)>>

ДМР (Мешко О.Ф., Джаева В.[., Кишеня I.0., Базiлевич С.Д., Мiняйло Ю.В.,
Кашура Т.В., Литвин Т.В., Матлашевська Л.Г.,) ознайомити з тарифами На

платнi соцiальнi посJryги пiл пiдпис.

з. контроль за виконанням даного наказу зчlпишаю за собою.

.Щиректор Н.В. Бiневська



соцiал ьного обслуговування
послуг) Днiпровськоi MicbKoT р

Н.В. Бiневська

тАриФи
на платнi соцiальнi

по Комунальнiй установi "flнiпровськiй мiський центр соцiального

oo"nyroryr""r" (надання сцiальних послуг)" fiнiпровськоI MicbKoT ради
на 01.01.2021року

Додаток Mn ,,{.'_- донаказу Mn_. ,' ,/"'f Z
f ',r' rc, ,'/y'll'

вiд" t'" /" 1."," z z:,z 2021 року

1 року

Тариф, грн.
Ns п/п Назва посrгуги

Ошtппlд
вlп,tiрювшrня

Вrгратп
часу на
наданшI

lослуги. хв.

На однУ

годшу, грн

4 5 6
1

Допомога в самообс.тryговудqц! х х х х
лm

1.1 Вмивання, обтирання, обмивання один захiд 15 76,,74

1,2. Вдягання, роздягання, взуванця один захlд 15 76,74 19,,19

1 .з. JaMiHa натiльноТ бiлизни один захiд l5 76,74 19,19

1.4. замiна постiльнот бiлизни одип за"хiд 20
,l6,,l4 25,58

1.5. Купання, ЕаданЕя допомоги uри купаннi один з€lхlд 60
,l6,74 76,74

1.6. Чищення зубiв

один захiд
(2 рази та

тиждень або

за потреби)

l5 76,74 19,19

1.7. Миття голови
один захiд

(за потреби)
15 76,74 19,19

1.8. Розчiсування
один захц

(за потреби)
10 76,74 12,т9

1.9. Голiння
один за"хИ

(за потреби)
20

,16,74 25,58

1.10.
один захц

(за потреби)
20

,l6,,74 25,58

1.1l Щопомога у корисryваннi ту.шетом (подача й

винесеннJI з подапьшою обробкою)

один захiд
(за потреби)

20 76,74 25,58

х х, Ведення домашнього господарства х х

2.1,

Придбання i доставка lrродовольчих, 
.

промислових та господарських ToBaplB,

медикаментiв

одиЕ закд
(за потреби,

не бiльше
одного разу

за одне

вiдвiдування)
без проiЪного

квитка

84 76,,14 107,44

э,)
один захiд

(за потреби)
l8 ,l6,74 23,02

."\
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2.з. приготуванЕrI iжi;

один захiд
(запотреби, l

2разuза
вiдвi.ryвання)

60 76,74 76,74

2.4. годування (для лiжково-хворих)

одив захiд
(запотреби, l

2разиза
вiдвiдвання)

24 76,74 30,70

2.5. ,Щопомога при консервацiТ овочiв та фруктiв
рЕtзове

дорення (за
потреби)

90 76,74 115,11

2.6.

прибирання житла:

один захiд (за

потреби)

х 76,74 х

а) косметичне прибирання; 18 76,74 23,02

б) вологе прибирання; 42 ,l6,74 53,72

в) генеральне прибирання; |26 16,74 161,15

11 Розпалювання печей, пiднесення вугiлля, дров,

розчистка снiгу, доставка води з колонки

одне

розпalJIIованпя,

доставка,
пiднесення (за

потреби)

42 76,74 53,72

2.8. Митгя BiKoH (не бiльше 3)
)дне миття
rдного BiKHa (за

rотреби)
30 76,74 38,37

2.10. Прання бiлизни та одяry

одне прання (до

1,5 кг cyxoi
бiлизни) (за

пптпеби'l

з0 76,74 38,37

ll Прасування

одне прання (до

1,5 кг cyxoi
бiлизни) (за
поmеби\

30 76,74 38,37

z,l2. Ремонт одягу (дрiбний)
разове

цоручення (за

потреби)
6 76,74 7,67

3.

3абезпечення супроводження (супровiд

спо)!оIвача соцiальЕих послуг у полiклiнiку
гощо)

рд}ове

цоруtення (за

потреби)
78 76,74 99,76

4,

Надання допомоги в оплатi комунаJIьних

пос.тryг та здiЙСнення iнших платежiв
(заповнення абонентних кни}кок, oIUIaTa

комунаJIьЕих IIослуг, звiрення платежiв, замiна
книжок та iнше)

)дне

lформлення (за

lотреби) (без

ФOiзного
<витка)

45 76,74 57,56

Надання допомоги в оформленнi докр{ентiв
(оформлення субсидiй Еа квартирнуjплату i
комунальнi послуги)

одна оплата з

проiзним
квитком

60 76,74 76,74

6.
один лист (за

потреби)
30 76,74 38,37

7.

Представництво iн-гepeciB в оргаЕах державноТ
влади, ycTaнoBtlx, IIiдприемствах та
органiзачiях (виконання дор}чень, пов'язаних
з необхiднiстю вiдвфвання рiзних
оргаrriзацiй)

]шове

1оруtення (за

тотреби) (без

роiзного
tвитка)

72 76,74 92,09

8.

Надання допомоги у сiльський мiсцевостi з

проведенця сiльськогосподарських робiт (в

обробцi присадибноТ дiлянки)

ра}ове
доручення, не

бiльше 0,02 га
(за потреби)

138 76,,74 176,50

).



9.
Надання посJrуг з виконанЕrI ремонтних робiт(допомога в peMoHTi житлових примiщень)

patoвe

дор}лrенЕя
(1 раз на piK)

240 76,74 306,96

Головний бухгалтер
Копильченко T.t,

t


