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Про затвердження BapTocTi заходiв

наданих соцiальних посJtуг

ТериторiаJIьним центром за рахунок
Офr*уuачiв соцiальних послуг або

TpeTix осiб, або з установленням
диференчiйованоТ плати на

жовтень - грудень 2022 року

вiдповiдно до Положення про Комунальну установу кщнiпровський

мiський територiальний центр соцiалъно.о об.пуrовування (надання соцiальних

послуг)> ,Щнiпровськоi мiськоi ради затверджене рiшенням .ЩнiпР9всьlrт *:_"i:]
ради вiд 08.06.2022 l,{g26122,,про u*..nn" змiн до рiшення MicbKoT ради вlд

ради вiд 2з.0|2оtg }г9 цltiо <про створення комунальнот установи

<.Щнiпровський мiський територiалu*"И це:тр .:"11-:"л:::^,:б,п,говування
(надання соцiальних послуг)>> ДнiпровськоТ _пл1:uлпоТ 

ради), рiшення виконавчого

KoMiTery щнiпровськоi MicbKoT ралй вiд 20.09,2022 J1ц 808 <про внесення змlн до

рiшення виконкому MicbKoi ради вiд 21.I2.2o21 року }ф1345 <Про затвердження

тарифiв на соцiььнi послуги, якi надаються Комунальною установою

<,ЩнiпровськиЙмiськийтериторiальниЙryп'РсоцiальногообслУговУВання
(надання .oui-unr* no.nyr)" Д;йовськоТ MicbKoT Ради на 2022 рiк>> та з

метою визначення BapTocTl заходiв наданих соцiальних послуг за рахунок

отримувачiв соцiальних послуг або TpeTix осiб, або з установленням

диференцiйованоТпЛаТипротяГоМжоВтня-ГрУДня2022рок},

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити BapTicTb заходiв наданих соцiальних послуг, якi надаються

КомУналЬноюУстаноВоюuдпiпро*."*У1-'мiськийтериторiальниЙценТр
соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> Щнiпровськот мiськоi

РадиЗарахУнокотримУвачiвсоцiальнихпослУгаботр.етiхосiб,абоЗ
установленням';;фйцiйованоТ 

плати на жовтень - грудень2022 року:

1.1. BapTicTb захоДiв соцiальноТ послуги кЩогляд вдома>, якi надаються

комунальною установою ,,д"lпроu.uп"й _мiський 
територiальний центр

соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> ЩнiпровськоТ MicbKoT

РадИ на жовтеНо - .руде'ь 2022 року (Щодаток 1),

1.2. BapTicTb захоДiв соцiальноТ послуги <,,Щенний догляд>>, якi надаються

КомУнальноюусТаноВою<ЩнiпровськиймiськийтериторiальнийценТр



соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> Щнiпровськоi MicbKoT

ради на жовтень - грудень2022 року (Щодаток 2).
l.3.BapTicTb заходiв соцiальноi послуги <Наryральна допомогa>), якi

надаються Комунzlльною установою к,Щнiпровський мiський територiальний
центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> ,Щнiпровськоi
MicbKoT ради на жовтень - груденъ 2022 року (.Щодаток З).

2. Наказ набирас чинностi з 01.10.2022.

3. Заступникам директора-нач€Lпьникам вiддiлiв КУ (ДМТЦСО (НСП))
ДМР (Миронова Я.Ю., Ажаева B.I., Кишеня I.0., Бабанська В.е.,
Мiняйло Ю.В., Кашура Т.В., Литвин Т.В., Бiлясва Н.В.) взяти пiд особисту
вiдповiдальнiсть застосування BapтocTi заходiв соцiальних послуг при наданнi
соцiальних послуг за рахунок Отримувачiв соцiальних послуг або TpeTix осiб,
або з установленням диференцiйованоi плати i довести до вiдома працiвникiв
вiдповiдних вiддiлень та Отримувачiв соцiальних послуг.

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ директора Територiального
центру вiд 22.12.2021 року J\Ъ 011260 <Про затверд}кення BapTocTi заходiв
наданих соцiальних послуг Територiальним центром за рахунок Отримувачiв
соцiальних послуг або TpeTix осiб, або з установленням диференцiйованоТ плати
на2022 piк>.

5. Контроль за виконанням даного наказу покJIасти на заступника
головного бухгалтера IIfu iпова H.I.

В.о. директора ольга МЕШко



Додаток 1

наказ вiд<JJ >> 09 2022 }ф о{ftв

BAPTICTь ЗАХОДIВ
соцIАльноi послуги <догляд вдомА>,

якi надаються Комунальною установою <Щнiпровський мiський
територiальний центр соцiального обслуговування (надання

соцiальних послуг)> Щнiпровськоi MicbKoT ради
на жовтень - грудень 2022р.

Jф з/п Назва заходу одиниця
вимiрювання

Витрати часу
здiйснення заходу,

хвилин*

BapTicTb заходу,
грн.

I Щопомога у веденнi домашнього господарства

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

. магазин

Эдин захiд

}0 (за потреби) 28,10
(за потреби)**

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

ринок 34 (за потреби,
rе бiльше
)дного разу за
)дне
вiдвiдування)

78,68
(за потреби)**

цоставка гарячих обiдiв Эдин захiд i0 за потреби
lгiдно з
ндивiдуальним
rланом/графiко
yI

56,20
(за потреби)**

I.2 Щопомога у приготуваннi Тжi:

- пiдготовка продуктiв для
приготування iжi, миття овочiв,

фруктiв, посуду тощо;

Эдин захiд

8 (за потреби) 16,86
(за потреби)**

винесення смiтгя 3 (за потреби) 7,49

(за потреби)**

1.3 1риготування iki Сдин захiд 60 (за потреби,
1 раз за
вiдвiдування)

56,20
(за потреби)**

1.4 Щопомога при консервацii овочiв та

PpyKTiB

Разове

цоручення
(до 2 раз в
иiсяць в сезон

)0 (за потреби) 84,30
(за потреби)**

1.5 Косметичне прибирання житла )дин захiд 22 (за потреби) 20,6l
(за потреби)**

1.б Розпалювання печей, пiднесення Эдне
)озпtlлювання,

12 (за потреби) з9,з4
(за потреби)**



]угiлля, дров, доставка води з колонки; цоставка,
riднесення,

)озчищення снiгу розчищення 20 (за потреби) 18,73
за {.

1.7 Ремонт одягу (лрiбниИ; Разове

цоручення
5 (за потреби) 5,62

(за потреби)*

1.8 Эплата комунальних платежiв
'звiряння платежiв)

Эдна оплата 15 (за потреби) 42,|5
(за потреби)*

п помога у самообслуговуваннi / доглядi за дитиною з iнвалiднiстю

2,| Вмивання, обтирання, обмивання;
цопомога при вмиваннi, обтираннi,
эбмиваннi

Сдин захiд l5 (запотреби) 15,б 1

(за потреби)**

2,2 Вдягання, роздягання, взування ;

Iопомога при вдяганнi, роздяганнi,
шуваннi

Эдин захiд 15 (за потреби) l5,6l
(за потреби)**

2.з 3MiHa натiльноi бiлизни;
цопомога при змiнi натiльноi бiлизни

Сдин захiд 15 (за потреби) 15,61

(за потреби)**

2.4 ,MlHa постlльноl оlлизни;
цопомога при змiнi постiльноТ бiлизни

Эдин захiд }0 (за потреби) 20,8l
(за потреби)**

2.5 3мiна/замiна пiдгузок, пелюшок )дин захiд Z0 (за потреби) 20,8l
(за потреби)**

2.6 Купання, надання допомоги при
купаннi

Эдин захiд б0 (за потреби) 62,4з

(за потреби)**

2.7 :Iищення зубiв; допомога при чищеннi
lубiв

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

l5,61

(за потреби)**

2.8 Ииття голови; допомога при митгi
]олови

)дин захiд l5 (за потреби) l5,61

(за потреби)**

2.9 Розчiсування, допомога при
розчiсуваннi

)дин захiд 10 (за потреби) 10,4l

(за потреби)**

2.10 'олiння, допомога при голiннi )дин захiд 20 (за потреби) 20,81

(за потреби)**'*

2.1l )брiзання нiгтiв (без патологii) на
)уках або ногах

lдин захiд 20 (за потреби) 20,8l

(за потреби)*

2.12 Щопомога у користуваннi туалетом
iподача й винесення судна з
]одальшою обробкою)

lдин захlд 20 (за потреби) 20,8l

(за потреби)*l'*

2,|з Щопомога у користуваннi сечо- чи
калоприймачап.{и

lдин захiд 10 (за потреби) 41,62
'За потреби)***

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

з1,22

за потреби)***



2.|5 Годування (лля лiжкових хворих, дiтей
l iнвшriднiстю)

Эдин захiд 24 (за потреби,
|-2 разиза
вiдвiдування)

24,97

(за потреби)**'*

2.|6 Щопомога у виконаннi реабiлiтацiйних,
пiкувально-фiзичних вправ (за потреби)

эдин захiд 15 (за потреби) 46,82

(за потреби)***

2,|7 Щопомога у логлядi за особистими

речами, зовнiшнiм виглядом
Эдин захiд }0 (за потреби) з1,22

(за потреби)**'*

2.18 Щопомогау написаннi й прочитаннi
rистiв

)дин захiд }0 за потреби
tгiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

з1,22

(за потреби)***

пI Щопомога при пересуваннi в
побутових умовах (по квартирi)

Эдин захiд 5 (за потреби) 15,б1

(за потреби)***

ш Щопомога в органiзацii взасмодii з iншими фахiвчями та службами

4.| 3иклик лiкаря, працiвникiв
(омунальних служб, транспортних
:лужб

Разове

цоручення (за
потреби)

15 (за потреби) 14,05

(за потреби)**

4,2 Вiдвiдання хворих у зtкладz}х охорони
}доров'я

Разове

lоручення (за

1отреби)

В4 (за потреби) 78,68

(за потреби)**

4,з Щопомога в написаннi заяв, скарг,
этриманнi довiдок, iнших документiв,
веденнi переговорiв з питань
этримання соцiальних та iнших послуг

Разове

цоручення (за

потреби)

45 (за потреби)
згiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

42,15

(за потреби)**

4.4 Эприяння в органiзацii консультування
)тримувачiв соцiа_тlьноi послуги з

1итань отримання комунЕrльно-
:обутових, медичних, соцiальних
Iослуг, питань представлення й
}ахисту iHTepeciB отримувачiв
эоцiальноi послуги в державних i
иiсцевих органах влади, в установах,
эрганiзацiях, пiдприемствах,
громадських об' еднаннях

]азо

1оручення (за
rотреби)

72 (запотреби)
lгiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

67,44

(за потреби)**

4.5 Эприяння в направленнi до
:тацiонарноТ установи охорони
lдоров'я, соцiального захисту
Iаселення

Разове

цоручення (за

потреби)

}0 (за потреби)
lгiдно з

,ндивiдуальним
:ланом/
:рафiком

18,73

(за потреби)**

ч навчання навичкам самообслуговування / догляду за дитиною з iнвалйнiстю

5.1 FIавчання навичкам:

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

15 / за потреби
згiдно з
iндивiдуальним
планом/

l4,05
(за потреби)**



ком

вдягання, роздягання; Эдин захiд (за
потреби)

15 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

l4,05
(за потреби)**

lмiни натiльноi бiлизни; )дин захiд (за
rотреби)

15 / за потреби
згiдно з
iндивiдуальним
планом/
графiком

l4,05
(за потреби)**

lмiни постiльноТ бiлизни; Эдин захiд (за
rотреби)

}0 / за потреби
lгiдно з
ндивiдуа_гlьним
rланом/
рафiком

18,73
(за потреби)**

(ористування туалетом Сдин захiд (за
потреби)

Z0 l за потреби
lгiдно з

Lндивiдуальним
планом/
графiком

18,73
(за потреби)**

користування гiгiснiчними засобами Эдин захiд (за
Iотреби)

Z0 (за потреби)
згiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

l8,73
(за потреби)**

vI Ц""*-.*r r"*""ченнi технiчними засобами реабiлiтацiь навчання навичкам
користування ними

6.1 Щопомога у забезпеченнi технiчними
lасобами реабiлiтацii (протезами,
)ртезами, iнвалiдними колясками
гощо) засобами догляду i реабiлiтацii

)дин захiд (за
rотреби)

15 (за потреби)
згiдно з
iндивiдуальним
планом/
графiком

42,15
(за потреби)**

6.2 F{авчання та вироблення практичних
ilавичок самостiйного користування
гехнiчними та iншими засобами

реабiлiтацii

Эдин захiд (за
rотреби)

15 (за потреби)
згiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

42,15
(за потреби)**

чп Психологiчна пiдтримка

7,1 Sесiда, спiлкування, читання г€вет,

курналiв, книг
0дин захiд (за
потреби)

}0 за потреби
lгiдно з

Lндивiдуальним
планом/
графiком

28,10
(за потреби)**

7.2 КонсультацiТ психолога, соцiального
працiвника з метою профiлактики та
контролю депресiТ, депресивного стану
этраху й тривожностi, cTaHiB шоку,

розпачу, розвитку реактивного

Эдин захiд (за
:отреби)

}0 за потреби
згiдно з
iндивiдуальним
планом/
графiком. в

28,10
(за потреби)**



психозу, мотивацii до активностi тощо иомент
критичного
випадку

,7.з Проведення заходiв щодо емоцiйного
га психологiчного розвантаження

)дин захiд (за
rотреби)

50 одноразово /

la потреби

56,20
(за потреби)*

1,4 Эупроводження (супровiд) отримувача
эоцiшlьноi послуги в полiклiнiку, на
[роryлянку тощо

Разове

цоручення
Z8 (за потреби) 7з,06

(за потреби)*

чпI ння iнформацii з питань соцiального захисту населення

8.1 Iiдтримка в органiзачii
(онсультування отримувача соцiальноi
IосJryги з питань соцiального захисту
ilаселення

]азове
цоручення

15 за потреби
lгiдно з
iндивiдуальним
планом/
графiком

42,|5
(за потреби)*

8.2 Надання iнформаuii з питань
эоцiального захисту населення

Разове

цоручення
Z0 (за потреби) l8,73

(за потреби)*

ж опомога в отриманнi безоплатноi правовоiдопомоги

9.1 Консультування щодо отримання
rpaBoBoT допомоги через центри
5езоплатноТ правовоi допомоги

Разове

цоруч9ння

15 (за потреби)
згiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

42,15
(за потреби)*

9.2 Щопомога у виглядi скерування,
Iереадресацii, супроводу до фахiвця
rpaBoBoi допомоги

Разове

цоручення

15 (за потреби)
lгiдно з

iндивiдуальним
планом/
графiком

42,|5
(за потреби)*

х Щопомога в оформленнi документiв
(оформлення субсидii на квартплату
i комунальнi послуги тощо)

Эдне
эформлення

i0 (за потреби) 56,20
(за потреби)*

Примiтка:
* - Час може вiдрiзшшися з огля.ry на сryпiнь iндивiдуальноi потреби отримувача соцiальноТ

посJryги;
** - за потреби розрахунок BapTocTi заходу соцiальноi посJryги к[огляд вдомal) (л.пя осiб, якi не

потребують допо"о., в самообсrryговуваннi та пересуваннi в побутових умовах (квартирах))

проЪод*"." згiдно розрахунку BapTocTi соцiальноТ послуги за одну людино-годину 56,20 грн.;

*rrrf _ за потреби розрахунок BapTocTi заходу соцiальноТ посJryги к,Щ,огляд вдОМ:D) (ЛЛЯ ОСiб, ЯКi

потребують допомоги в самообс.rryговуваннi та пересуваннi в побутових умовах (квартирах))

проЪолr."." згiдно розрахунку BapTocTi соцiальноТ послуги за одну людино-годину 62,43 грн.



{одаток 2

накчв вiд Kf.X > О9 2022 Nэ tOфI

BAPTICTь ЗАХОДIВ
соцIАльноi послуги (дЕнниЙ догляд>,

якi надаються Комунальною установою dнiпровський мiський
територiальний цецтр соцiального обслуговування (надання

соцiальних послуг)> Щнiпровськоi мiськоi Ради
на жовтень - грудень 2022р.

Ns з/п Назва заходу l*"o"*"U*"
l(iндивiдуальна

|/ 

тrпова (lЛп)

Перiодичнiсть,
орiентовний час
виконання (хв,

середнiй показник)

BapTicTb захо.ry,
грн.

I 3абезпечення умов для денного перебування

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

I постlино (за потреби)**

п 3абезпечення харчуванням

2.1 Органiзацiя харчування I/Гр вiд одного до
{отирьох разiв на
шень (за потреби)

(за потреби)**

пI спостереження за станом здоров'я, надання реабiлiтацiйних послуг

3.1 |Спостереження за виконанням

|р.по"."лuцiй лiкарiв вiдповiдно до
|медичних покfflань

I 15 з,2l
(за потреби)**

з.2 Контроль за прийомом лiкiв за
приписом лiкаря

I 15 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

3,2l
(за потреби)**

J.J Вимiрювання артерiшIьного тиску I l0 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

2,14
(за потреби)**

з.4 Закапування крапель I 5 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

1,07
(за потреби)**

3.5 Надання реабiлiтацiйних послуг I вiдповiдно до
iндивiдуальноi

прогрzlми

реабiлiтацiТ
особи з

iнвалiднiстю в
межах

(за потреби)**



вiдповiдноТ
дiяльностi
установи

эприяння перегляду iндивiдуальноi
програми реабiлiтачii

I за потреби (за потреби)*

монiторинг надання реабiлiтачiйних
послуг у разi iх отримання в iнших
суб'ектiв вiдповiдно до iндивiдуальноi
програми реабiлiтачii

I за потреби (за потреби)*

пагляд i допомога пiд час проведення
реабiлiтацiйних заходiв

I 60 / за потреби 12,85

(за потреби)*

цопомога у забезпеченнi технiчними
засобами реабiлiтацii

I за потреби згiдно
з iндивiдуzlльним
планом/графiком

(за потреби)*

навчання та вироблення практичних
навичок саtrлостiЙного користування
технiчними та iншими засобами

реабiлiтацii

I за потреби згiдно
з iндивiдуаJIьним
планом/графiком

(за потреби)*

эрганiзацiя спортивно-оздоровчоi,
гехнiчноi, художньоi дiяльностi тощо

I/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)

ш вання та пiдтримання навичок самообслуговування

4.| Проведення навчЕIльних занять з

рiзноманiтноi тематики щодо здорового
способу життя та рацiонального
карчування тощо

I/Гр 30/60за
потреби згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

6,43l12,85
(за потреби)*

4.2 Вiдновлення BMiHb i навичок з

эрiснтування в домашнiх умовах

I/Гр 60 / l50 за
потреби

12,85lз2,|3
(за потреби){

4.з Навчання навичкам самостiйного життя,
ведення безпечного способу життя,
}zlN,Iопредставництва, спiлкування,
комунiкацii, позитивноi поведiнки

Гр 150 за потреби
згiдно з графiком

32,1з
(за потреби)

4.4 Проведення навчання з питань
цотримання особистоТ гiгiсни,
користування засобами гiгiсни тощо

Гр l50 за потреби
згiдно з графiком

з2,1з
(за потреби)*

4.5 Навчання, формування, розвиток та
пiдтримка соцiально-побутових навичок
(самообслуговування, приготування iжi,
користування грошима, здiйснення
лрiбних покупок та планування
щоденного бюджету, користування
громадським транспортом, орiснryвання
в просторi та часi тощо)

I/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)*

ч ,ологlчна пlдтримка



5.1 Бесiди, спiлкування, допомога в ана-ltiзi

киттевих ситуачiй
I/Гр 15 / 60 щодня (за

винятком
вихiдних та

святкових днiв)

з,2|l|2,85
(за потреби)*

5.2 КонсультацiТ психолога, соцiального
працiвника, соцiального педагога з

метою профiлактики та контролю

депресiТ, депресивного стану, страху

,тривожностi, cTaHiB шоку, розпачу.
|po.urr*y реактивного психозу ;

|мотивацiТ до активностi тощо

I 30 / за потреби
згiдно з

iндивiдуа.ltьним
планом/графiком

о в критичний
момент

6,4з
(за потреби)*

5.3 Проведення заходiв щодо емоцiйного та

психологiчного розвантаження

I/Гр 60 одноразово/ за
потреби

12,85

(за потреби)*

5.4 Проведення заходiв щодо подолання

психотравматичних сиryачiй та cTpeciB,

кризових ситуацiй, iнших психологiчних
проблем

I/Гр 45 / l50 за
потреби згiдно з

графiком

9,64lз2,|з
(за потреби)*

5.5 Навчання прийомам емоцiйного та

психологiчного розвантаження,
саморегуляцii й аутотренiнгу

Гр 60/90за
потреби згiдно з

графiком

|2,85l1,9,28
(за потреби)*

5.6 Формування впевненостi в собi,
самоповаги, навичок спiлкування,

розв'язання конфлiктних ситуацiй,
вiдповiдальностi за дii та прийнятi

рiшення

I/Гр 60 / l50 за
потреби згiдно з

графiком

12,85lзz,Lз
за потреби)i

5.7 Надання консультацiй з питань
психiчного та психологiчного здоров'я

I/Гр 45 l запотреби
9,64

(за потреби)*

5.8 Корекцiя полiпшення взаемодii iз
соцiальним оточенням (бесiди,

спiлкування, мотивацiя до активностi та

позитивного мислення)

I/Гр 90 / 150 за
потреби

|9,28lз2,|3
(за потреби){

5.9 Подолання боязкостi у виявленнi
власноi думки, пiдвищеноi чутливостi

до критики та оцiнок оточення

I/Гр 90 / 150 за
потреби

|9,28lз2,1з
(за потреби)l

5.10 Корекцiя, спрямована на вiдновлення та

розвиток психiчних прочесiв (пам'ятi,

уваги, мислення, у яви, сприймання)

I/Гр 60 / 150 за
потреби

|2,85l32,1з
(за потреби)'

5.1 1 Сприяння психосоцiальнiй стабiлiзацii,
кращому розумiнню себе (своеi сиryаuii
га iнших), розвитку навичок прийнятгя
та реалiзачii рiшень

I/Гр 60 / 150 за
потреби

|2,85lз2,1з
(за потреби)

5.12 Корекцiя соцiальних наслiдкiв
психологiчноi проблеми, що виникла
внаслiдок набутгя iнвалiдностi або у
зв'язку з похилим BiKoM

IiГр 90 / 150 за
потреби

|9,28lз2,|э
(за потреби)



5.1з Корекцiя психологiчного стану та
поведiнки в повсякденному життi

I за потреби згiдно
з iндивiдушIьним
планом/графiком

(за потреби)*

vI ганiзацiя денноi зайнятостi, дозвiлля

б.l 3алучення до трудових заходiв (за
tложливостi)

I/Гр 60/90за
потреби згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

|2,85l1I9,28
(за потреби)*

6.2 Перегляд телепрогрilN,I, читання книжок,
журна-тtiв, гЕвет, спiльнi iгри тощо)

I/Гр 60/90за
потреби згiдно з

iндивiдушrьним
планом/графiком

12,85/19,28
(за потреби)*

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

iндивiдуальним
планом/графiком

12,85li'9,28
(за потреби)*

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

I 60/90за
потреби згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

|2,85ll.9,28
(за потреби)*

б.5 Эрганiзацiя екскурсiй, виiЪдiв на
природу, зaлучення до участi в

релiгiйних та обрядових заходах

Гр 240 l 300 1 раз на
мiсяць

51,40l64,25

(за потреби)*

6.6 3алучення до жит,tедiяльностi
гериторiальноi громади (iнформування
про проведення мiсцевих свят,
KoHKypciB, фестивалiв та iнших заходiв,
органiзацiя участi у них або ix
вiдвiдування)

I/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)*

6;7 Сприяння в налагодженнi та збереженнi
соцiальних зв'язкiв (пiдтримка та
вiдновлення зв'язкiв iз родичами,
црузями, мешканцями територiа.гrьноТ

громади)

I/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)*

иI помога у самообслуговуваннi (пИ час вдягання, пересування у примiщеннi
i'eKTa, що нада€ соцiальну послуry)

7.1 Щопомога пiд час вдягання, роздягання,
взування

I за потреби згiдно
з iндивiдуtчIьним
планом/графiком

(за потреби)*

,7.2
Надання допомоги пiд час пересування

у примiщеннi суб'екта, що надас
соцiальну послугу

I за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)*

иII ,опомога у самообслуговуваннi (лотримання особистоi гiгiени, рухового режиму,
рийом лiкiв, годування)



8.1 Щопомога пiд час вмивання, обтирання,
обмивання

I 20 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

4,28
(за потреби)**

8.2 Щопомога пiд час змiни натiльноТ
5iлизни

I 15 / за потреби
згiдно з

iндивiдуа-гlьним
планом/графiком

з,2l
(за потреби)**

8.3 Щопомога пiд час змiни постiльноi
оlлизни

I 20 l запотреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

4,28
(за потреби)**

8.4 Щопомога пiд час користування

ryалетом

I 20 l запотреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

4,28
(за потреби)**

8.5 Щопомога у користуваннi сечо-,
калоприйомникаI\,Iи

I 40 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

8,57
(за потреби)**

8.6 Щопомога у виконаннi лiкувальних

фiзичних вправ (за потреби)
I 45 l запотреби

згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

9,64
(за потреби)**

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

I/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуальним
планом/графiком

(за потреби)**

8.8 Щопомога у прийомi iki I 60 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

l2,85
(за потреби)**

ж Представництво iHTepeciB

9.1 Щопомога в оформленнi або вiдновленнi
локументiв

I 30 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

6,4з
за потреби)**

9,2 Сприяння в реестрацii мiсця
проживання або перебування

I 30 / за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

6,4з
за потреби)**

х Щопомога в органiзацii взасмодii з iншими фахiвцями та службами

Щопомога у написаннi заяв, скарг,
веденнi переговорiв з питань отримання
соцiальних та iнших послуг

I 45 l за потреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

9,64
(за потреби)**



xI в отриманнi безоплатноi правовоiдопомоги

Консультування щодо отримання
правовоi допомоги через центри
безоплатноi правовоТ допомоги

I 45 l запотреби
згiдно з

iндивiдуальним
планом/графiком

9,64
(за потреби)**

хII послуги

Jабезпечення перевезення отримувачiв
эоцiшtьноi послуги до вiддiлення
[групи) денного догляду

I/Гр за потреби згiдно
з iндивiдуЕtльним
планом/графiком

потреби)**

Примiтка:
* _ Час може вiдрiзнятися з огляду на сryпiнь iндивiлуальнот потреби отримувача соцiальнот

посJryги..;
** - Зu потребИ розрахуноК BapTocTi заходУ соцiальноТ послуги к,Щ,енний догляд) (дtя осiб, якi не

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

проЪод"r"." згiдно розрахунку BapTocTi соцiальноТ послуги за оДНу людино-годиrту l2,85 грн..



,Щодаток 3

наказ "iдпЩ, о9 2022Ns gI1

BAPTICTь ЗАХОДIВ
соцIАльноi шослуги <нАтурАльнА допомогА>,

якi надаються Комунальною установою <Щнiпровський мiський
територiальний центр соцiального обслуговування (надання

соцiальних послуг)> Щнiпровськоi MicbKoi ради
на жовтень - грудень 2022р.

Ns Назва заходу одиниця
вимiрювання

Примiтка/
уточнення

Витрати часу на

проведення
заходу, що

становить змiст
соцiальноi
послуги,
хвилин*

BapTicTb захо.ry,
грн.

1 3аходи, якi надаються 2 рши на тиждень

1.1 Принесення вугiлля, дров одне
принесення з

розпалюванням

цо 40
(за потреби)

34,00
(за потреби)**

1,2 Прання лрiбних речей,
rатiльноi бiлизни тощо

Одне прання Що 1,5 кг
эухоТ
5iлизни

40
(за потреби)

34,00
(за потреби)*

1.3 Iрасування Эдне
[расування

Що 1,5 кг
эухоТ
5iлизни

40
(за потреби)

34,00
(за потреби)**

2 }аходи, якi надаються 1 раз на ти}кдень

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

Сдин захiд lразна5
днiв

25

iза потреби)

21,25
(за потреби)*

2.2 PeMoHTHi роботи:

внутрiшнi (дрiбнi ремонтно-
5улiвельнi роботи в булинку

iквартирi), зокрема
эантехнiки, електромереж

iрозеток, вимикачiв), меблiв
гощо)

Разове

цоручення
Щодо
внутрiшнь
эт побiлки
этiн
вапном l
раз на piK
в обсязi не
бiльше
rriж 40 кв.
MeTpiB

15-45
(за потреби)

|2,75 lз8,25
(за потреби)*

2.3 Щопомога при KoHcepByBaHHi
эвочiв та фруктiв

Разове

цоручення
)0
iза потреби)

,76,50

(за потреби)*

3 3аходи, якi надаються 1 рш на мiсяць



3.1 бiлизни та одяry

автоматичне (прання
постiльноi бiлизни,

рушникiв, верхнього одяry
тощо)

Эдне прання Що5кг
сухоi
бiлизни

45-90
(за потреби)

з8,25 _,16,50

(за потреби)**

Iрасування сдне
прасування

Вiд 1,5 до
5 кг сухоТ
бiлизни.
Якщо
бiлизни
бiльше
нiж 2 кг,
lвиконання
l.u*ooy

|"o*nu
|роздtлити

|на 
2 рази

,0

за потреби)

34,00
(за потреби)**

J.J Перукарськi послуги
(стрижка, укладка,
фарбування волосся)

)дин захiд 30-50
(за потреби)

25,50 _ 42,50
(за потреби)**

30_60
(за потреби)

25,50 _ 51,00
(за потреби)**3.4 Послуги манiкюрничi

(педикюрницi)

)дин захiд

3.5 Ремонт одягу (дрiбний) Разове

цоручення

1 5-30
(за потреби)

|2,75 _25,50

(за потреби)**

l5_45
(за потреби)

|2,,75 _з8,25
(за потреби)**3.6 Ремонт взуття Разове

цоручення

Один захiд i5

за потреби)

29,,l5
(за потреби)**3.7 Вологе прибирання житла

(пiдмiтання пiдлоги,
витирання пилу, мит,гя

пiдлоги, поливання
кiмнатних рослин)

3.8 Косiння трави бiля булинку Одне косiння ),02 га l5-55
(за потреби)

|'2,,l5 _ 40,/)
за потреби)**

з.9 Косiння трави бiля паркану одне косiння FIе бiпьше
кiж 0,02
га

15-45
(за потреби)

L2,75 _ 36,2э

за потреби)**

3.10 Обробiток присадибноi дiлян
площею 0,02 га:

ки загальною

прополювання городу вiл
бур'яну

Один захiд 50
(за потреби)

42,50
(за потреби)**

прополювання квiтника вiд
бур'яну

Один захiд ]0
(за потреби)

25,5U
за потреби)**

посадка овочевих культур 0дин захiд 50
(за потреби)

42,50
за потреби)*

I



iдгортання картоплi/
броблення вiд шкiдникiв

н захlд
за потреби)

51,00
(за потреби)**

lбирання врожаю, у тому
тислi копання картоплi

один захiд 90
(за потреби)

76,50
(за потреби)**

3.11 PeMoHTHi роботи:

lовнiшнi (дрiбнi ремонтно-
5удiвельнi роботи бiля
5удинку, ремонт паркану
гощо)

Разове

цоручення
Щодо
зовнiшньо
[ побiлки
cTiH
вапном 1

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

15-б0
(за потреби)

|2,75 _ 51,00
(за потреби)**

4 3аходи, якi надаються 2 рази на piK

4.1 Генеральне прибирання

lпiдмiтання пiдлоги,
витирання пилу, миття
пiдлоги з вiдсуванням
иеблiв, вибивання/чищення
KoBpiB (лорiжок), чищення
кухонних меблiв (за

потреби), прання занавiсок i
гюлi)

Эдин захiд раз
ша пiвроку

|20
(за потреби)

l02,00
(за потреби)**

4.2 Пошиття одягу (разом iз

розкроюванням, примiркою
гощо)

Один захiд 20-60
(за потреби)

l7,00 _ 51,00
(за потреби)**

4.з Миття BiKoH з обох бокiв (не

бiльше нiж три BiKHa)
Одне митгя
одного BiKHa

30
(за потреби)

25,50
(за потреби)**

5 }аходи, якi надаються 1 раз на piK

5.1 3аклеювання BiKoH (не

5iльше нiж три BiKHa)
]аклеювання
)дного BiKHa

]0

iза потреби)
25,50

(за потреби)**

5.2 Побiлка cTiH вапном

iзовнiшня/внутрiшня)

сдин захiд Не бiльше
rriж 40
кв.м cTiH

l60
(за потреби)

l36,00
(за потреби)**

5.3 Чищення пiчних димоходiв Сдин захiд Перел
початком
0паJIюваль
ного
сезону

]0_45
(за потреби)

25,50 _ з8,25
(за потреби)**

5.4 Рубання фозпилювання)
цров 

'

Один захiд Z куб.м
лров. За
потреби
виконання
}аходу
иожна

роздiлити
на2рази

60
(за потреби)

51,00
(за потреби)**



фруктових дерев

ходи без визначеноi перiодичностi

25,50
(за потреби)**

iB особистоi гiгiсни,
iтарно-гiгiенiчних засобiв

засобiв догляду, одягу,
та iнших предметiв

lдин захiд 30
(за потреби)

Примiтка:
* - Час, необхiдний дIя виконання заходiв з надання соцiальноТ посJryги, подано opieHToBKo (як

серепнiй показник), BiH може бути iншим з огJlяду на матерiально-побутовi умови проживання
отримувача соцiальноТ послуги.;
** - 3а потреби розрахунок BapTocTi заходу соцiальноТ посJIуги кНаryральна допомога) (лlrя осiб, якi

не потребують допомоги в самообсJryговуваннi та пересуваннi в побутових умОваХ (КВаРТИРаХ))

проводиться згiдно розрахунку тарифу соцiальноТ послуги за од}ry людино-годину 51,00 грн..


