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ДНlПРОВСЬКА MICЬKA РАДА

КОМУНАЛЬНА YCTAI-IOBA
(/iH l проI]ськиЙ м tськиЙ тЕриторIАJl ьн и Й цЕнl-р

соlllАльного оБслуговувАI,1ня (нАдднI-{я соцlдJlьllих l IOCJlYI ),,

нАкАз

р. м. Щнiпро N"Olрбо,ýд,,

Про затвердження BapTocTi заходiв
наданих соцiальних посJtуг
Територiа.пьним центром за рахунок
Отримувачiв соцiальних послуг або
TpeTix осiб, або з установленням
диференцiйованоТ плати на2022 piK

вiдповiдно до Положення про Комунальну установу <.щнiпровський

мiський територiальний центр соцiального обслуговування (надання соцiа-гlьних

послуг)> ,ЩнiпровськоТ мiськоi ради затверджене рiшенн4м .ЩнiпровськоТ MicbKoi

РадИ Biд2|.ti.zazt Ns'7211,4,,Про u"".Jr"" змiн до рifuення йiськоТ ради вiд

Ради вiд 2з.0|.20|9 Nb 4xl40 <Про створення КомунальноТ установи
<!нiпровський мiський.територiа-irьний центр соцiального обслуговування

(надання соцiальних послуг)> Щнiпровськоi MicbKoT ради), рiшення виконавчого

KoMiTery ЩнiпровськоТ MicbKoT ради вiд 21 .|2.202l м 1з45 <Про затвердження

тарифiв на соцiальнi Послцrги,, якi надаються Комунальною установою
<,щнiпровський мiський територiальний цонтр соцiального обслуговування

(надання соцiальних послуг)> ЩнiпровськоТ MicbKoT Ради на 2022 piK> та з

метою визначення BapTocTi заходiв наданих соцiа-пьних послуг за рахунок
отримувачiв соцiальних послуг або TpeTix осiб, або з установленням
диференцiйованоТ плати,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити BapTicTb заходiв наданих соцiальних послуг, як1 надаються

комунальною установою <щнiпровський мiський територiальний центр

соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> .ЩнiпровськоТ MicbKoT

ради за рахунок Отримувачiв соцiальних послуг або TpeTix осiб, або з

установленням диференцiйованоi плати :

1.1.BapTicTb заходiв соцi'а_пьноi послуги,к.Щогляд вдома>>, якi надаютьсЯ

КомунаЛьноЮ ycTaнoBolo <,ЩнiпроВський мiський територiальний центр

соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> ЩнiпровськоТ MicbKoT

ради (!одаток 1).

1.2.BapTicTb заходiв соцiальноТ послуги <Щенний догляд), якi надаються

комунальною установою кщнiпровський мiський територiальний центр

соцiЬьrого обслуговування (надання соцiальних послуг)> ЩнiпрЬвськоТ MicbKoT

ради (Додаток 2).
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1.З.Вартiсть заходiв соцiальноi послуги <Натуральна допомога>, якl

надаються КомунЕLльною установою к,Щнiпровський мiський територiаliъний

центр соцiального обслуговув€Iння (надання соцiальних послуг)> Щнiпровськоi
MicbKoT ради (Щодаток 3).

2. Наказ набирае чинностi з 01.0|.2022.

3. Заступникам директора-начальникам вiддiлiв КУ (ДМТЦСО (НСП)>

дмР (Миронова Я.Ю., Ажасва B.I., Кишеня I.0., Бабанська В.С., МiняйлоЮ.В.,
Кашура т.в., Литвин т.в., Бiлясва н.в.) взяти пiд особисту вiдповiдальнiсть
викорисТаннЯ BapTocTi заходiв соцiальних послуг при наданнi соцiальних
послуг за рахунок Отримувачiв соцiа-гlьних послуг або TpeTix осiб, або з

установленням диференrtiйованоТ плати i довести до вiдома працiвникiв
вiдповiдних вiддiлень та Отримувачiв соцiальних послуг.

з. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого

заступника директора Мешко О.Ф.

.Щиректор Н.В. Бiневська

г,
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Додаток 1

наказ вiд K.jir_> i"j 202l М фа;

BAPTICTь ЗАХОДШ
соцIАльноi послуги (дог лядвдомА>),

якi надаються Комунальцою установою <<fiнiпровський мiський
територiальний центр соцiального обслуговування (надання

соцiальних послУг)> ЩнiпровськоТ MicbKoT Ради
на 2а22р.

Ns з/п Назва заходу Одиниця
вlлtrлiрювання

Витрати часу
здiйснення заходу,

хвилин*

BapTicTb заходу,
IpH.

I Щопомога у веденнi домашнього господарства

1.1 Придбання i доставка продовольчих,
Iромислових та господарських ToBapiB,
иедикаментiв:

.магазин

Эдин захiд

}0 (за потреби) 28,10
(за потреби)**

- аптека }0 ,за потреби) 28,10
(за потреби)**

- ринок В4 (за потреби,
те бiльше
)дного рttзу за
)дне
зiдвiдування)

78,68
(за потреби)**

цоставка гарячих обiдiв Эдин захiд 50 за потреби
lгiдно з
iндивiдуальним
rланом/графiко
и

56,20
(за потреби)**

1.2 Щопомога у приготуваннi iжi:

. пiдготовка продуктiв для
Iриготування iki, миття овочiв,
PpyKTiB, посуду тощо;

0дин захiд

l8 (за потреби) 16,86
(за потреби)**

- винесення смiття 3 (за потреби) 7,49

(за потреби)**

1.3 Приготування lжl Эдин захiд 60 (за потреби,
1 раз за
вiдвiдування)

56,20
(за потреби)**

|.4 Щопомога при консорвацiI овочiв та
фруктiв

]азове

Iоручення
до2разв
лiсяць в сезон

90 (за потреби) 84,30
(за потреби)**

1.5 Косметичне прибирання житла )дин захiд 22 (за потреби) 20,61
(за потреби)**

1.6 Розпалювання печей, пiднесення 42 (за потреби) , з9,з4
(за потреби)**

}",



2.15 Годування (для лiжкових хворих, дiтей
з iнвалiднiспо)

Один захiд 24 (за потреби,
1-2 разп за
зiдвiдування)

24,97

(за потреби)***

2.1б Щопомога у виконаннi реабiлiтацiйних,
тiкувально-фiзичних вправ (за потреби)

Эдин захiд 15 (за потреби) 46,82

(за потреби)**'*

2.t7 Щоuомога у доглядi за особистими
речами, зовнiшнiм виглядом

Сдин захiд 30 (за потреби) з1,22

(за потреби)Х**

2.18 Щопомога у написаннi й прочитаннi
пистiв

Один захiд }0 за потреби
lгiдно з
ндивiдуальним
rланом/

рафiком

3|,22

(за потреби)**'*

шI Щопомога при пересуваннi в
побутових умовах (по квартирi)

Эдин захiд 15 (за потреби) 15,61

(за потреби)**'*

ш Цопомога в органiзацii взасмодiIз iншими фахiвцями та службами

4.| Виклик лiкаря, працiвникiв
(омунальних служб, транопортних
lлухсб

Разове

цоручення (за
rотреби)

15 (за потреби) l4,05

(за потреби)**

4.2 ]iдвiдання хворих у зzжладах охорони Разо*еlдоров,я 
H:|ilжf" 

О"
84 (за потреби) 78,68

(за потреби)**

4;3 ]опомога в написаннi заяв, скарг,
lтриманнi довiдок, iнших документiв,
lеденнi переговорiв з питань
)тримання соцiальних та iнших послуг

)азове

цоручення (за
lотреби)

45 (за потреби)
згiдно з

iндивiдуальним
rланом/

рафiком

42,15

(за потреби)**

4.4 Рприяння в органiзацiТ консультування
отримувачiв соцiальноТ посrryги з
питань отримання KoMyHtlJIbHo-
побутових, медичних, соцiальних
послуг, питань представлення й
захисту iHTepeciB отримувачiв
соцiальноi послуги в державних i
мiсцевих органах влаци, в установах,
эрганiзацiях, пiдприемствах,
громадських об'еднаннях

Разове

[цоручення 1за
потреби)

72 (за потреби)
згiдно з
iндивiдуальним
планом/
графiком

67,44

(за потреби)t*

4.5 Сприяння в направленнi до
стацiонарноi установи охорони
здоров'я. соцiального захисry
населення

Разове

цоручення (за
потреби)

20 (за потреби)
згiдно з
iндивiдуальним
шланом/
графiком

18,73

(за потреби)**

v [rавчацнЯ навичкаМ самообслУговувапня / догляду за дитино, , iнu*i*l*
5.1 навчання навичкам:

Ьмивання, обтирання, обмивання; Эдин захiд (за
rотреби)

l5 / за потреби
згiдно з
Lндивiдуальним
lланом/

14,05
(за потреби)**

}.,



lлля, дров, доставка води з
iднесення,

щення снiгу щення (за потреби 18,73
за *

|.7 нт одягу (лрiбний)
,ручення

(за потреби) l 5,62

| (запотреби)**

1.8 Jплата комунальЕих платежiв
звiряння платежiв)

lдна оплата 5 (за потреб") l 42,15

| (за потреби)**

п у самообслуговуваннi / доглядi за дитиною з iнвалiднiстю

2.1 ивання, обтирання, обмивання;
Iомога при вмиваннi, обтираннi,
диваннi

tдин захiД 5 (запотреби) | 15,61

|(за потреби)**'*

2.2 цягання, роздягання, взування;
)помога при вдягаЕнi, роздяганнi,
,yBaHHi

захiд 5 (за потреби) | 15,61

|(за потреби)**.*

2.з 1на напльноl оlлизни;
помога при змiнi натiльноТ бiлизни

lдин захlд 5 (за потреби) 15,61

(за потреби)***
,)д

JMlHa постlльноl оlлизни;
цопомога при змiнi постiльноi бiлизпи

)дин захiд }0 (за потреби) 20,81

(за потреби)**1

2.5 Jмiна/замiна пiдгузок, пелюшок Эдин захiд l0 (за потреби) 20,8l

(за потреби)**'*

2.6 
[tlпання, надання допомоги при
F{упаннl

0дин захiд i0 (за потреби) 62,43

(за потреби)***

2.7 Чищення зубiв; допомога при чищеннi
зубiв

Эдин захiд 15 (2 рази на
цень або за
гrотреби)

15,б1

(за потреби)***

2.8 ииття голови; допомога при миттi
:олови

Эдин захiд l5 (за гrотреби) l5,61,

(за потреби)**'*

2.9 Розчiсуванпя, допомога при
розчiсуваннi

Сдин захiд 10 (за потреби) 10,4l

(за потреби)***

2.|0 'олiЕня, допомога при голiннi Эдин захiд Z0 (за потреби) 20,81

(за потреби)**'*

2.|| Сбрiзання нiгтiв (без патологii) на
2уках або ногах

Сдип захiд 20 (за потреби) 20,8l

(за потреби)*

2.12 Щопомога у користуваннi туалЪтом
[подача й винесення судна з
подальшою обробкою)

Один захiд 20 (за потреби) 20,81

(за потреби)***

2.1з Щопомога у користуваннi сечо- чи
калоприймаtIами

Эдин захiд 10 (за потреби) 41,62

(за потреби)***

2.14 Щопомога у прийняттi iжi )дин захiд 30 (за потреби,
1-2 рази за
вiдвiдування)

з|,22
(за потреби)***
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графiком

вдягання, роздягання; Один захiд (за

потреби)
15 / за потреби
згiдно з
[ндивiдуальним
планом/
графiком

14,05
(за потреби)**

змiни натiльноi бiлизни; Один захiд (за
потреби)

15 / за потреби
згiдно з
iкдивiдуальним
планом/
iрафiком

14,05
(за потреби)**

lмiни постiльноТ бiлизни; Сдин захiд (за
потреби)

20 l запотреби
згiдно з
iндивiдуальним
планом/
графiком

t8,73
(за потреби)**

iористування туч}летом Один захiд (за
гrотреби)

20 l запотреби
згiдно з

lндивiдуальним
планом/
графjком

18,73
(за потреби)**

:ористування гiгiенiчними засобами Сдин захiд (за
гlотреби)

20 (за потреби)
згiдно з
iндивiдуа.пьним
планом/
графiком

18,73
(за потреби)**

vI щопомога у забезпечепнi технiчними засобами реабiлiтацii, навчання цавичкам
користування ними

6.1 Щопомога у забезпеченнi технiчними
засобами реабiлiтацii (протезами,
Dртезами, iнва;liдними колясками
гощо) засобами догляду i реабiлiтацii

Один захiд (за
потреби)

15 (за потреби)
згiдно з

Lндивiдуальним
rланом/
:рафiком

42,|5
(за потреби)**

6,2 Навчання та вироблення практичних
шавичок самостiйного користування
гехнiчними та iншими засобами
реабiлiтацii

Эдин захiд (за
lотреби)

45 (за потреби)
згiдно з

iндивiдуальним
шланом/
графiком

42,15
(за потреби)**

чII Психологiчна пiдтримка

7.1 )дин захiд (за
lотреби)

30 за потреби
згiдно з
iндивiдуальним
планом/
графiком

28,10
(за потреби)*t

7.2 КонсультацiТ психолога, соцiального,
rрацiвника з метою профiлактики та
(онтролю лепресii, депресивного стану
)траху й тривожностi, cTaHiB шоку,
цqпачу, розвитку реактивного

)дин захiд (за
lотреби)

}0 за потреби
lгiдно з
ндивiдуальним
rланом/
"рафiком. в

28,10
(за потреби)**

r



сихозу, мотивацii до активностi тощо

ня заходiв щодо емоцiйного
психоJIогlчного розвантаження

lдин захiд (за

проводження (супровiд) отримувача
-i 

пос.шуги в полiклiнiку, на
8 (за потреби)

адання iнформацii з питапь соцiального захисту населення

льтування отримувача соцiальноi
з питань соцiального захистч

5 за потреби

вiдуальним

42,|5
(за потреби)**

ня iнформацii з питань
захисту населення

(за потреби) 18,73
(за потреби)**

опомога в отримаЕнi безоплатноi правовоiдопомоги

,онсультування щодо отримання
i допомоги через центри

,i правовот допомоги
ручення

5. (за потреби)

ндивцуальним

42,15
(за потреби)**

мога у виглядi скерування,
ii, супроводу до фахiвця з

(за потреби)

ндивiдуальним

42,|5
(за потреби)**

в оформленнi документiв
оформлення субсидii на квартплату
комунальнi послуги тощо)

(за потреби)

Примiтка:
* - Час може вiдрiзнятися з огляду на сryпiнь iндивiдуальноi потреби отримувача соцiальноТ

послуги;
Jg
" " - за потреби розрахунок BapTocTi заходу соцiальнот послуги к,Щогляд вдомal) (дlя осiб, якi не
потребують допомоtи в самообслуговуваннi та пересуваннi в побутових умовах (квартирах))
проводитьсЯ згiднО розрахункУ BapTocTi соцiальноТ послуги за одну людино-годину 56,20 грн.j
2trk?k - за потребИ розрахуноК BapTocTi заходУ соцiальноТ посJIуги к,Щогляд вдома) (л,гrя осiб, якi
потребують допомоги в самообсrryговувапнi та пересуваннi в побутових умовах (квартирах))
проводитьсЯ згiднО розрахунку BapTocTi соцiа.пьноiпослуги за одну людино-годину б2,4З грн.

#,

йомент
(ритичного
lипадкУ

7.3 50 одноразово l
la потреби

56,20
(за потроби)**

7.4 Разове
цоручення

7з,06
(за потреби)**

чIп

8.1 Разове

цоручення

8.2 )азове

Iоручення

Ix

9.1

tланом/

рафiком
9.2 Разове

цоручення

rланом/

рафiком
х Эдне

rформлення

56,20
(за потреби)**
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Щодаток 2

наказ uiдч#, {х 2g:: уо d:;{/iЦ.)

BAPTICTЬ ЗАХОДIВ
соцIАльноi шослуги (дЕЕниЙ доглr[дD,

якi над*ються КомунальнOю устанOвою <<fiнiпровський мiський
територiальний центр соцiального обслугOвувfiння (надання

сOцiальних послуг)> ýнiпровськоТ MicbKoi ради
на 2а22р.

Nр з/п Назва заходу Форма роботи
(iндивiдуальна
/ групова (I/Гр)

Перiодичнiсть,
орiснтовний час
виконання (хв,

серелнiй показник)*

BapTicTb заходу!
гр н.

I Забезпечення умов для денного перебування

1.1 Створення соцiально-побутових умов
цля денного перебування (забезпечення
гвердим та м'яким iHBeHTapeM, посудом)

I постlино (за потреби)**

ш }абезпечення харчуванням a

2.\ Органiзацiя харчування Iлр вiд одного до
qотирьох разiв на

день (за потреби)

(за потреби)**

пI спостереження за станом здоров'я, надання реабiлiтацiйних послуг

з.l Спостереження за виконанням

рекомендацiй лiкарiв вiдповiдно до
медичних показань

т l5 3.1 8

(за потреби)**

э.Z Контроль за прийомом лiкiв за

приписом лiкаря
I l5 / за потреби

згiдно з

iндивiдуальнtлм
планом/графiком

з.l 8

(за потреби)**

J.J В имiрювання артерiального тиску l 10 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

2.12
(за потреби)**

з.4 3акапування крапель 1 5 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiкоМ

1,06
(за потреби)**

3.5 Надання реабiлiтацiйнiтх послуг I вiдповiдно до
iндивiдуальноТ

програми
реабiлiтацiТ

особи з

iнвалiднiстю в

межах

(за потреби)**

9-
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вiдповiдноi
дiяльностi
установи

]прияння перегляду iндивiдуальноТ
гlрограми реабiлiтацiТ

I за потреби (за потреби)**

монiторинг надання реабiлiтацiйних
послуг у разi ik отримання в iнших
суб'сктiв вiдповiдно до iндивiдуальноТ
програми реабiлiтацiТ

I за потреби (за потреби)**

нагляд i допомога пiд час проведення

реабiлiтацiйних заходiв
I 60 / за потреби 12"lз

(за потреби)**

допомога у забезпеченнi технiчними
засобами реабiлiтацiТ

I за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)8*

навчання та виробленнJI практичних
навдчок самостiйного користування
гехнlчними та lншими засобами
реабiлiтацii

I за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

эрганiзацiя спортивно-оздоровчоТ,
гехнlчно1, художньоl дlяльностl тощо

I/Гр за потреои згlдно

з iндивiдуальни]\,I
планом/графiком

(за потреби)**

Iч Формування та пiдтримання навичок самообслуговування

4.1 Проведення навчальних занять з

рiзноманiтноТ тематики щодо здорового
способу ]киття та рацiонального
харчування тощо

I/Гр 6,з7l12.7з
(за гrотреби)**

la+.L Вiдновлення BMiHb i навичок з

эрiентування в домашнiх умовах

I/Гр 60 / 150 за
потреби

l2,73lз 1.83

(за потреби)*+

4,з Навчання навичкам самостiйного життя,
ведення безпечного способу життя,
самопредставництвц спiлкування,
комунiкацiТ, позитивноТ поведiнки

Гр l 50 за потреби
згiдно з графiком

з 1.83
(за гlотреби)**

4.4 Проведення навчання a .rrru*r"

дотримання особистоТ гiгiени,
користування засобами гiгiени тощо

Гр 150 за потреби
згiдно з графiком

зl,8з
(за потреби)**

4.5 Навчання, формування, Розвитбк та
пiдтримка соцiально-побутових навшIок
(самообслуговуRання, приготування iki,
користування грошиЙа, здiйснення
прiбних покупок та планування

щоденного бюджету, користування
громадським транспортом, орlентування
в простgрi та часi тощо)

I/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

ч Психологiчна пiлтримка

#,
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5.1 Бесiди, спiлкування, допомога в аналiзi
лtиттсвих ситуацiй

Iлр 15 / 60 rцодня (за
винятком

вихiдних та
святкових днiв)

3,1 8/12,73
(за потреби)**

5,2 КонсультацiТ психолога, соцiального
працiвника, соцiального педагога з

метою профiлактики та контролю
лепресiТ, депресивного стану, страху
тривожностi, cTaHiB шоку, розпачу,
розвитку реактивного психозу;
мотивацiТ до активностi тощо

I 30 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

, в критичний
момент

6,з,7
(за потреби)**

5.з Проведення заходiв щодо емоцiйного та
психологi чного розвантаження

L,Tp 60 одноразово/ за

потреби
\2,73

(за потреби)**

5.4 Проведення заходiв щодо подолання
психотравматичних ситуачiй та cTpeciB,
liризових си-гуацiй, iнших психологiчних
проблеп,t

VГр 45/150за
потреби згiдно з

грасРirtом

9,55/3l .8з
(за потреби)**

5.5 Навчання прийомам емоцiйного та
психологiчного розвантаженнrI,
самореryляцiТ й ayToTpeHiHry

Гр 60/90за
потреби згiдно з

гра фiком

12,7зll9,10
(за потреби)+*

5.6 Формування впевненостi в собi,
)амоповаги, навичок спiлкування,,

розв' язання конфлiктнtтх ситуацiй,
вiдповiдальностi за дiТ та прийнятi
рiшення

IZTp 60/150за
потреби згiдно з

графiком

l2,73l3 l ,8з
(за потреби)**

5.7 Наllання консультацiй з питань
психiчного та психологiчного здоров'я

I/Гр 45 l за потреби
q 55

(за по,греби)**

5.8 Корекцiя полiпшення взаемодiТ iз
соцiальним оточенням (бесiди,
спiлкування, мотивацiя до активностi та
позитивного мислення)

IlГр 90/150за
потреби

l9.10/3 l ,83
(за потреби)**

5.9 Подолання боязкостi у виявленнi
власноТ думки, пiдвищеноi чутливостi
до критики та оцiнок оточення

IiГр 90/150за
потреби

l9,1 0/з l ,83
(за потреби)**

5.10 Корекцiя, спрямована на вiдновлення та
эозвиток психiчних процесiв (пам'ятi,

уваги, мислення, уявй, сприймання)

i/Гр 60/l50за
потреби

\2,73l31,83
(за потреби)**

5.1 l С прияння психосоцiальнiй стабiлiзацiТ,
кращому розумiнню себе (своеТ ситуацiТ
та iнших), розвитку навйчок прийняття
та реалiзачiТ рiшень

l/Гр 60/l50за
потреби

l2,7зl3 I ,вз
(за потреби)**

5.12 Корекцiя соцiальних наслiдкiв
психологiчноТ проблеми, Lцо виникла
внаслiдок набуття iнвалiдностi або у
зв'язку з похилим BiKoM

I/Гр 90/150за
потреби

l9,10/3 l ,8з
(за потреби)*i'

#,
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5.13 Корекцiя психологiчного стану та
поведiнки в повсякденному життi

I за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

vI Органiзацiя денноi зайнятостi, дозвiлля

6.1 Залучення до трудових заходiв (за

можливостi)
I/Гр 60/90за

потреби згiдно з
iндивiдуальним

планом/графiком

l2,,7зll9,|0
(за потреби)**

6.2 Перегляд телепрограм, читання книжок,
курналiв, газет, спiльнi iгри тощо)

I/Гр 60/90за
потреби згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

|2,7зl19.10
(за потреби)**

6.з Щопомога у написаннi та читаннi листiв I 60/90за
потреби згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

12,7зl|9,|0
(за гlотреби)**

6.4 Щопомога пiд час занять рукодiллям,
малюванням тощо; проведення iгор

I 60/90за
потреби згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

12,7зl|9,|0
(за потреби)**

6.5 Органiзацiя еkскурсiй, виiЪдiв на
природу, залучен}ш до уЧастt в

релiгiйних та обрядових заходах

Гр 240 / З00 l раз на
мiсяць

50,92l63,65

(за по,греби)**

6.6 Залучення до життедiяльностi
гериторiальноТ громади (iнформування
про проведення мiсцевих свят,
KoHKypciB, фестивалiв та iнших заходiв,
органiзацiя участi у них або ik
вiдвiдування)

VГр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

6.1 Сприяння в налагодженнi та збереженнi
соцiальних зв'язкiв (пiдтримка та
вiдновлення зв'язкiв iз родичами,
друзями. мешканцями територiальноi
громади)

l/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

чII Щопомога у самообслуговуваннi (пiд час вдягання, пересування у примiщеннi
суб'скта, що надас соцiальну послуry)

7.1 I за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiкой

(за потреби)**

,7.2 Надання допомоги пiд час пересування

у припriщеннi суб'скта, що надас
соцiальну послугу

т за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

vIII
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8.1 Щопомога пiд час вмивання, обтирання,
эбмивання

I 20 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

4,24
(за потреби)**

8.2 Щопомога пiд час змiни натiльноТ
бiл изни

l |5 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

з,18
(за потреби)8*

8.3 Д,опомога пiд час змiни постiльноТ
5iлизни

I 20 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

4,24
(за потреби)**

8.4 Щопомога пiд час користування
Iуалетом

I 20 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

4,24
(за потреби)**

8.5 Щопомога у користуваннi сечо-,
калоприйомниками

I 40 l за потреби
згiдно з

iндивiдуал ьнип,t

планом/граф iкоп,r

8.49
(за потреби)**

8.6 I 45 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

9,55
(за потреби)**

8.7 Навчання користуванню технiчними
цопомiжними та обов'язковими
гiгiенiчними засобами (за потреби)

УГр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

8.8 Щопомога у прийошлi TiKi l б0 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

|2,]з
(за потреби)**

Ix Представництво iHTepeciB

9.1 Щопомога в оформленнi або вiдновленнi
toKyMeHTiB

I 30 / за потреби
згiдно з

iндивiдуа;rьним
планом/графiком

6.з7
за потреби)**

9,2 Сприяння в ресстрацiТ,i.*
проживання або перебування

I З0 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

6,з7
за по,греби)**

х Щопомога в органiзацii взасмодii з iншими фахiвцями та службами

Щопомога у написаннi заяв, скарг,
веденнi перего.ворiв з питань отримання
соцlальних та lнших послуг

I 45 l за потреби
згiдцо з

iндивiдуальним
планом/графiком

q 55

(за потреби)**

ý',
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xI Щопомога в отриманнi безоплатноi правовоi допомоги

Консульryвання щодо отримання
правовоТ допомоги через центри
5езоплатноТ правовоТ допомоги

I 45 l за потреби
згiдно з

iнди вiдуа;r ьн и Mr

планом/графiком

9.55
(за потреби)**

хII Транспортнi послуги

Забезпечення перевезення отримувачiв
соцiальноТ послуги до вiддiлення
(групи) денного догляду

Iлр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

за потреби)**

Примiтка:
* - Ча" може вiлрiзНятися З оглядУ на ступiнь iндивiлуальноТ потреби отрll1\lувача соцiальноi

гlослуги..;
** - Зо потреби розрахунок BapTocTi заходУ соцiальноi послуги <flенний догляд> (для осiб, якi не

потребуютЬ допомогИ в самообслУговуваннi та пересуваннi в лобутових умовах (квартирах))

проводитьсЯ згiдно розрахунку BapTocTi соцiальноi послуги за одну лtодино-годину l2.7З грн.,

3..



;*

Щодаток 3

наказ uiд u.lJ,, Ц_2021 Ne g{;M
BAPTICTЬ ЗАХОДIВ

с о цI Ал,ьноi ttослуги (нАт у рАл ьн А до rrомогА)>,
якi надаються Кошtунальною установою <<Щнiпровський мiський

територiальний центр соцiального обслугOвування (надання
соцiальних послуг)> ýнiпровськоi MicbKoi ради

на 2022р.

N9 Назва заходу Одиниця
вимiрювання

Примiтка/
уючнення

Витрати часу на

проведенllя
заходу! що

становить змiст
соцiапьноi
послуги,
хвилин*

Вар,гiсть заходу,
гр н.

1 Заходи, якi надаються 2 рази на тиждень

1.1 Принесення вугiлля, дров Одне
принесення з

розпалюванням

до 40
(за потреби)

33,0l
(за потреби)**

1.2 Прання лрiбних речей,
натiльнот бiлизни тощо

Одне прання Що 1,5 кг
сухоТ
бiлизни

+0

[за потреби)

33.0l
(за потреби)**

1.3 Iрасування Одне
прасування

Що 1,5 кг
эухоТ
5iлизни

40

,за потреби)

33,0l
(за потреби)**

2 3аходи, якi надаються 1 раз на тиждень

2.1 Косметичне прибирання
житла (пiдмiтання пiдлоги,
витирання пилу, поливання
кiмнатних рослин тощо)

Эдин захiд 1разна5
цнiв

z5

iза потреби)

20,6з
(за потреби)**

2.2 PeMoHTHi роботи:

внутрiшнi (дрiбнi ремонтно-
булiвельнi роботи в булинку
(квартирi), зокрема
сантехнiки, електромереж
(розеток, вимикачiв), .меблiв
Torr1o)

Разове

цоручення
Щодо
внутрiшнь
от побiлки
cTiH
вапном 1

раз на piK
в обсязi не
бiльше
нiж 40 кв.
MeTpiB

l 5-45
(за потреби)

|2^з8 lз7,1з
(за потреби)**

Z. -) i{опомога при KoHcepByBaHHi
эвочiв та cPpyKTiB

Разове

цоручення

90
(за потреби)

14.27
(за потреби)**

3 3аходи, якi надаються 1 раз на мiсяць
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з.l Прання бiлизни та одяry

автоматичне (прання
постiльноТ бiлизни,
рушникiв, верхнього одягу
тощо)

Одне прання Що5кг
эухоТ
5iлизни

45-90
(за потреби)

з7 ,lз - 74,27
(за потреби)**

)./- Iрасування Одне
прасування

Вiд 1,5 до
5 кг сухоТ
0lлизни.
Якщо
бiлизни
бiльше
нiж 2 кг,
виконання
заходу
можна
роздiлити
на2 ржи

40
(за потреби)

зз.0l
(за потреби)**

_)._) Перукарськi послуги
(стриrкка, укладка,
фарбування волосся)

Эдин захiд i0-50
за потреби)

24,76 - 41,26
(за потреблr)**

з.4 Послуги манiкюрницi
(педикrорницi)

Один захiд }0-tl0

за потреби)

24^76 - 49,5l
(за потреби)**

3.5 Ремонт одяry (дрiбний), Разове

цоручення
15-з0
(за потреби)

l2.38 24.76

(за потреби)**

3.6 Ремонт взуття Разове
доручення

15-45
(за поr,реби)

l2.38 - 37,1з
(за потреби)**

з.7 Вологе прибирання житла
(пiдмiтання пiдлоги,
витирання пилу, миття
пiдлоги, поливання
кiмнатних рослин)

Один захiд )) 5

за потреби)

28,88
(за гrотреби)**

3.8 Косiння трави бiля булинку Одне косiння 0,02 га 15_55
(за потреби)

12,з8 - 45,38
(за потреби)t*

3.9 Косiння трави бiля паркану Сдне косiння Це бiльше
пiж 0,02
га

15-45
(за потреби)

l2.з8 - з7,1з
(за потреби)**

3.10 Обробiток присадибноТ дiлянки загальною
площею 0,02 га:

lрополювання городу вiд
5ур'я ну

Один захiд 50
(за потреби)

41,26
(за потреби)**

lрополювання квiтника вiд
5ур'яну

Один захiд з0
(за потреби)

24.76
(за потреби)**

посадка овочевих культур Эдин захiд 50
(за потреби)

4l,26
(за потреби)*8

f,



f,

iдгортання картоплi/
броблення вiд шкiдникiв

дин захiд
за потреби)

49.5l
(за потреби)**

збирання врожаю, у тому
,tислi копання картоплi

Эдин захiд )0

[за потреби)

]4,27
(за потреби)**

з.l l PeMoHTHi роботи:

зовнit_uнi (дрiбнi ремонтно-
булiвельнi роботи бiля
бу,динку, peN,loHT паркану
тощо)

Разове

цоручення
Щодо
зовнiшньо
i побiлки
cTiH
вапном 1

раз на piK
в обсязi не
бiльше
нiж 40 кв.
MeTpiB

l5-60
(за потреби)

l2,з8 - 49,5l
(за потреби)**

4 3аходи, якi надаються 2 рази на piK

4.1 [-енерал ьне прибирання
(пiдмiтання пiдлоги,
витирання пилу, миття
пiдлоги з вiдсуванням
меблi в, вибивання/чищення
KoBpiB (дорiжок), чищення
кухонних меблiв (за

потреби), прання занавiсок i

тrолi)

Один захiд раз
на пiвроку

l20
(за потреби)

99.02
(за потреби)**

11
+.л!- Пошиття одягу (разом lз

розкроюванням, примiркою
тощо)

Один,захiд 20-60

iза потреби)
l6.50 - 49.5 l

(за потреби)**

4.з Миття BiKoH з обох бокiв (не

5iльше нiж три BiKHa)
Эдне миття
)дного BiKHa

30

[за потреби)
24,76

(за потреби)**

5 3аходи, якi надаються 1 раз на piK

5.1 Заклеювання BiKoH (не

бiльше нiж три BiKHa)

заклеювання
сдного BiKHa

30
(за потреби)

2.4.,76

(за потреби)**

5.2 Побiлка cTiH вапном
iзовнiшня/внутрiшня)

Эдин захiд Не бiльше
нiж 40
кв.м cTiH

160
(за потреби)

l з2.0з
(за llотреби)**

5.3 Чищення пiчних димоходiв Один захiд перед
початком
опалюваль
ного
сезону

}0-45

за по,греби)
24,76-з7,1з
(за гrотреби)**

5.4 Рубання (розпилювання)
дров

Один захiд 2 куб.м
аров. За
потреби
виконання
заходу
можна

роздiлити
на2 рази

60
(за потреби)

49.5l
(за потреби)**

.{.



;*

5.5 обiлка фруктових дерев ,д7н захiД 0,02 га

вiд шкiдникiв)
24,76

и)* *

11;lr.rп,riгк*:
* - ча., необхiдний для виконання заходiв з надання соцiальноТ пос.пуги, подаНО t)PiCHToBHo (ЯК

середнiй показник), BiH мtоже бути iншипr з оглядч на матерiально-побутовi yl\,toBti прох{ивання

отрим) вача соцiальноТ послуги.:
* * - Зu потребИ розрахуноК BapTocTi заходУ соцiа,,1ьноТ лослугИ <Наryральна допоNlо га) (для осiб, якi

не потребують допомоги в самообслуговуваннi та пересуваннi в побутових умовах (квартирах))

проводитьсЯ згiлнорозрахункутарифУсоцiа,чьноiпослугизаоднулюдино-годrlну49^51грн..

и без визначеноi перiодичностi

24,,lб
(за потреби)**

30
(за потреби)дин захiдння продуктiв

рчування, предметiв i

iB особистоТ гiгiени,
нiтарно-гiгiенiчних засобiв
засобiв догляду, одяц,

взуття та iнших предметiв

€.{,
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