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ДНIПРОВСЬКА MICЬKA РАДА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
(ДНIПРОВСЪКИЙ ШСЬКИЙ ТЕРИТОРIАJIЬНИЙ ЦЕНТР

СОЦIАJIЬНОГО ОБСЛУГОВУВАНFUI (НАДАНrUI СОЦIАJIЬНИХ ПОСЛУТ))

нАкАз

м. .Щнiпро J,{, .qt/gr

Про затвердження тарифiв
на платнi соцiальнi послуги
з 01.10.2020 року

Вiдповiдно до Закону Украiни вiд 17.01.2019 }lb 2671-VШ <Про соцiа_пънi
послуги>>, зi змiнами, Постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.0б.2020
}lЪ 428 <Про затвердження Порядку регулювання тарифiв на платнi соцiальнi
пОСЛУГи), вiд 14.01 .2004 Ns 12 <Про порядок надання платIlих соцiальних
ПОсJý/г та затвердженцд ik перелiку>, зi змiнами, Наказу MiHicTepcTBa
соцiа_гrьноi полiтики Украiни вiд 07.|2.2015 J\Ъ 1186 <Про затвердження
Методичних рекомендацiй розрахунку BapTocTi соцiа_гlьних послуг), Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд ,26.08.2020 Ns 750 <Про пiдвиrценнrl оплати
працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй бюджетноТ с.фери) та наказу
територi€lльного центру вiд 04.04.2019 J\Ъ 01/07 <Про затвердження Положення
шро умови та порядок надання платних соцiшlьних пocJIyD),

НАКАЗУЮ:

1. Головному бухгалтеру Копильченко T.I.:

. 1.I. Розробити та надати на затвердження калькуляцiю BapTocTi
соцiалъних пссJIуг за р€жунок бюджетних коштiв на 2020 piK, на пiдставi
уточнених планових витрат поточного року, з урахуванням змiни прямих
витрат - пiдвищеннrl посадового окJIаду соцiа-гrьного робiтника (6 тарифний
розряд) з 01 .09.2020, року 322б,00грн., визначивши BapTicTb надання
соцiальноI послуги одн9му отримувачу протягом однiеТ людино-годиЕи
(Щодаток l ).

1.2. Розрахувати та ввести в дiю з 01.10.2020 року тарифи на платнi
соцiалънi послуги КУ (liМТЦСО (НСП)) Д/Р (.Щодаток 2).

2. Заступникiв директора-начаlIьникам вiддiлiв КУ (ДМТЦСО (НСП)>>

ДИР (Мешко О.Ф., Ажаева B.I., Кишеrrя I.0., Базiлевич С.А.,'Мiняйло Ю.В..
Кашура Т.В., Литвин Т.В., Матлашевська Л.I-.,) ознайомити з тарифами на
платнi соцiальнi послуги пiд пiдпис.



'{
ilЗ. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ директора вiд 08.01 .202а

J\b 01/12 <Про затвердження тарифiв на платнi соцiальнi послуги з 0t,bt.ZOZO
року).

4. КОНТРоль за викон€lнням даного наказу покJIасти на першого
заступника директора Алексiлндрову Ю.О.

.Щиректор Н.В. Бiневська

Ёr



Додеток НпЁ_до цаказу fur6;'Of " Щzrfulof,_zozo ро*у
тАриФи /

на платнi соцiальнi послуги
по Комунальнiй ycTaHoBi ",Щнiпровськiй мiський територiальний центр соцiального

обслуговування (надання сцiальних послуг)",ЩнiпровськоТ MicbKoT ради
на 01.10.2020року

Ns гlп Назва пос.тrуги
Одиниrц

вимiрювшлrя

Вrrграпл
часу на
над:lшIя

посJIуги, хв.

На оляу
годину, грн.

Тариф, грн.

1
,,

3 4 э 6

l Щопомога в самообс.iryговуванi : х х х х

1.1 Вмиванця, обтирання, обмивання один зtlхц 15 59,03 14,76

1.2. Вдяганпя, роздягаuня, взуваЕня один захц l5 59,03 14,76

l.з. ]aMiHa HaTi.llbHoT бi;lизнl,t одIIн захц 15 59,03 14,76

1.4. ]antiHa постiльнот бiллrзrr tl один захц 20 59,0з
,19,68

1.5. Купанttя, надання допомоги при KyпaHtti оди}I зtlхIд 60 59,03 59,03

1.6. Чищеяня зубiв

один захiд (2

разц та
ти;кдень або зt

потоеби)

15 59,03 14,76

1.7. миття головrt
один захiд (зс

потреби)
15 59,03 14,76

1.8. Розчiсування
один захiд (зс

потреби)
10 59,03 9,84

1.9. Голitлня
один захи (за

потреби)
20 59,03 19,68

1.10.
0брiзання нiгтiв (без патологit) на руках або
tlогах

один захiд (за

потроби)
20 59,03 19,68

1.1l Щопомога у користуваннi ту€tлетом (подача й
вцнесення з подальшою обробкоiо)

один захiд (за

потреби)
20 59,03 19,68

1 Ведення доNrашнього гостrодарства х х х х

2.1,

Придбання i доставка продовольчих,
промислових та господарськlлх ToBapiB,

медикаментiв

один захИ (за

потреби, пе

бiльше одного

разу за одне
вiдвiдуванrrя)
без проi'зного

квитка

84 59,03 82,64

2.2,
.Щопомога у приготуваннi iki (пiдготовка
продуктiв для приготуваЕня iki, миття овочiв,

фруктiв, цосуду, винесення сr,riтгя тощо)

один захiд (за

гlотреби)
18 59,03 17,71



a

.?

приготування 'lжi;

один захiд (за

потреби, 1-2

рази за
вцвцування)

60 59,03 59,03

2.4^ годуваяня (для лiжково-хворих)

один захiд (за

потреби, 1-2

рази за
вiдвiдвання)

24 59,0з 23,6,t

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

доуrення (за
потреби)

90 59,03 88,55

2.6,

прибирання житла:

один захiд (за
потреби)

х 59,03 х

а) косметичне прибирання; 18 59,03 17,71
б) вологе прибирання; 42 59,03 41,32

в) генеральtrе прибирання; l26 59,03 123,96

,1 Розuа.пювацня печей, пйнесення вугiлля, дров,
розчистка cнiry, доставка води з колонки

одне

розпаJIювання,
доставка,

пiднесенuя (за

потреби)

42 59,03 41,32

2.8. IчIиття BiKoH (не бiльше 3)
Dдне миттл
эдного BiKHa (за

lотреби)
30 59,03 29,52

2.1 0.
lодltе прання (до

праttttя бiлизни ,l а олягу l:.: 1'?i"'
lоIлизни) (за

llтотпеби)

30 59,03 29,52

2.1 l
Iодне прання (до

l lрасl,вання ll ,S кг clotoi

|бiлизни) (за

lпотпеби l

з0 59,03 29,52

z.|2. Ремонт одяry (дрiбний) lазоведор)лlоння l .
за потреби) l О 59,0з 5,90

J.
3абезпеченяя супроводження (супровiд
эпоживача соцiальних послуг у полiклiнiку
гощо)

разове дор)лrенfiя

iза потреби) 78 59,03 76,74

4.

I

Надання допомоги в оплатi ком},нальних
,послуг та здiйснення iнших платежiв
(заповнення абонентних книжок, оплата
комунЕUIьних послуг, звiренпя платежiв, замiна
книжок та iнше)

эдне оформлення

iза потреби) (без

rроi'зного квитка)
45 59,03 44,27

Нqдання допомоги в оформленнi документiв
(оформлення субсидiй на квартирну плаry i
комунальнi послуги) J

одна оплата з
проiзним
квитком

60 59,03 59,03

6.
Написання листiв, заяв, скарг, отриманЕя
Довiдок, iнших документiв

один лист (за

потреби) з0 59.03 29,5?-

7.

представництtiо iHTepeciB в оргfirах держЕtвнот
влади, установах, пiлприемствах та
органiзацiях (виконання дорlлtень, пов'язаних
з необхiднiстю вiдвiдування рiзних
органiзачiй)

разове доручення

iза потреби) (без

проiзного квитка)
72 59,03 70,84

8,

Надання лопомоги у сi.rtьський мiсцевостi з
проведення сiльсьtсогсlсподарOьких робiт (в

обробцi присадибноi дiлянки)

разове доручення
не бiльше 0,02 га

(за потреби)
138 59,0з 135,77

г

5.



Бiневська Н.В.

Копильченко T.l.

Нада.ння послуг з виконання реrlонтних робi,г
(допоtлога в решtонтi житлових примiщень)
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