
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
IV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

«26» січня 2021 року № 91-VIII

Про затвердження переліку платних 
соціальних послуг, які надаються 
Територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)
Краснокутської селищної ради та тарифи і норми 
часу на їх виконання.

Відповідно до статей 28, 52, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання постанов Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами, від 
14.01.2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та 
затвердження їх переліку» зі змінами, від 09.04.2005 року № 268 «Про 
затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», 
Державного стандарту догляду вдома затвердженого наказом Міністерства 
фінансів від 13.11.2013 року №760, керуючись наказами Мінсоцполітики 
України від 24.02.2010 року № 32 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що 
надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» та Порядком організації надання соціальних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року 
№587 Краснокутська селищна рада

1. Затвердити перелік платних послуг, які надаються Територіальним центром 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської 
селищної ради та тарифи і норми часу на їх виконання . Додаток №1

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора

ВИРІШИЛА:

Краснокутський селищний

Територіального центру 
послуг) Краснокутської о

уговування (надання соціальних

Ірина КАРАБУТ



Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення
Краснокутської селищної ради 
від 26 січня 2021 року № 91-У1ІІ 
( IV сесія VIII скликання)

Перелік платних соціальних послуг, які надаються територіальним 
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Краснокутської селищної ради 
та тарифи і норми часу на їх виконання 

станом на 1 січня 2021 року

№ Назва заходу Одиниця
вимірювання

Витрати 
часу на 
надання 
послуги, 
хвилин

Тариф
(гри.)

1. Допомога в самообслуговуванні:
1.1 Вмивання, обтирання, обмивання Один захід 15 16,20
1.2 Вдягання, роздягання, взування Один захід 15 16,20
1.3 Зміна натільної білизни Один захід 15 16,20
1.4 Зміна постільної білизнимм Один захід 20 21,50

1.5 Купання, надання допомоги при 
купанні Один захід 60 64,60

1.6 Чищення зубів Один захід 15 16,20
1.7 Миття голови Один захід 15 16,20
1.8 Розчісування Один захід 10 10,80
1.9 Гоління Один захід 20 21,50

1.10 Обрізання нігтів (без патології) на 
руках або ногах Один захід 20 21,50

1.11 Стрижка волосся (не модельна) Один захід зо 32,30

1.12
Допомога в користування туалетом 
(подача і ви ношення судна з 
подальшою обробкою)

Один захід 20 21,50

1.13 Допомога в користуванні сечо- чи 
калоприймачами Один захід 40 43,10

1.14 Навчання навичкам 
самообслуговування

Разове
доручення 15 16,20

2. Введення домашнього господарства

2.1
Придбання і доставка продовольчих, 
промислових та господарських 
товарів, медикаментів

Разове
доручення 84 92,30

2.2
Допомога у приготування їжі 
(підготовка продуктів для 
приготування їжі, миття овочів,

Один захід 18 19,80



фруктів і посуду, винесення сміття 
тощо)

2.3 Проготування їжі Один захід 60 64,60
2.4 Годування (для ліжково-хворих) Один захід 24 26,40

2.5 Допомога при консервації овочів та 
фруктів

Разове
доручення

90 96,90

2.6

Прибирання житла:
а) косметичне прибирання;
б) вологе прибирання;
в) генеральне прибирання

Одне
прибирання

18
42
126

19,80
46,10
138,40

2.7
Розпалювання печей, піднесення 
вугілля, дров, розчистка снігу; 
доставка води з колонки

Одне
розпалювання,

доставка,
піднесення

42 46,10

2.8 Миття вікон (не більше 3) Миття одного 
вікна ЗО 32,30

2.9 Обклеювання вікон Разове
доручення

ЗО 32,30

2.10 Прання білизни та одягу (до 1,5 кг 
сухої білизни) Одне прання зо 32,30

2.11 Прасування -  до 1,5 кг сухої білизни Одне
прасування зо 32,30

2.12 Ремонт одягу (дрібний) Разове
доручення

6 6,70

3.
Забезпечення супроводження 
(супровід споживача соціальних 
послуг у поліклініку)

Разове
доручення 78 85,70

4.

Надання допомоги в оплаті 
комунальних послуг(заповнення 
абонентних книжок, оплата 
комунальних послуг, звірення 
платежів, заміна книжок)

Одна оплата 45 49,50

5.
Надання допомоги в оформленні 
документів (оформлення субсидії на 
квартиру і комунальні послуги)

Одне
оформлення

60 64,60

6. Написання листів, заяв, скарг, 
отримання довідок, інших документів Один лист ЗО 32,30

7.

Представництво інтересів в органах 
державної влади, установах, 
підприємствах та організаціях 
(виконання доручень, пов’язаних з 
необхідністю відвідування різних 
організацій)

Одне
доручення

72 79,10

8.
Надання допомоги у проведенні 
сільськогосподарських робіт (в 
обробці присадибної ділянки)

Разове
доручення

138 289,50



9.
Надання послуг з виконання 
ремонтних робіт (допомога в ремонті 
житлових приміщень)

Разове
доручення 240 493,7

10.

Навчання користуванню та 
вироблення практичних навичок 
самостійного користування 
технічними допоміжними і 
обов’язковими гігієнічними засобами 
(протезами, ортезами, інвалідними 
колясками, катетерами, 
калоприймачами тощо)

Разове
доручення 45 49,50

11.

Спостереження за станом здоров’я, 
допомога у проведенні процедур, 
пов’язаних зі здоров’ям, надання 
допомоги до приходу лікаря, виклик 
лікаря до дому

Разове
доручення 15 16,20

12.

Сприяння в отримання медичної 
допомоги в установах охорони 
здоров’я та лікувально- 
профілактичних установах

Разове
доручення ЗО 32,30

13.

Сприяння у направленні до 
стаціонарної установи, установи 
охорони здоров’я та соціального 
захисту населення

Разове
доручення 20 21,50

14.

Проведення, у відповідності 3 
призначенням лікаря медичних 
процедур, при наявності ліцензії на 
медичну діяльність даного виду

Разове
доручення ЗО 32,30

15.
Надання допомоги у виконанні 
реабілітаційних (лікувально-фізичних) 
вправ

Разове
доручення 45 49,50

16.

Сприяння в отриманні протезно- 
ортопедичної допомоги, технічних 
(допоміжних засобів), а також засобів 
догляду і реабілітації

Разове
доручення 90 96,90

17. Психологічна підтримка (бесіди, 
спілкування, мотивація до активності)

Разове
доручення 60 65,50

18.

Сприяння в організації 
консультування отримувачів послуги з 
соціально приватних питань, питань 
отримання комунально-побутових, 
медичних соціальних послуг, питань 
представлення й захисту інтересів 
отримувачів соціальної послуги у 
державних та місцевих органах влади, 
в установах, організаціях,

Разове
доручення 72 79,10



підприємствах, громадських 
організаціях

19. Допомога в організації взаємодії з 
іншими фахівцями та службами

Разове
доручення 20 21,50

20. Надання інформації з питань 
соціального захисту населення

Разове
доручення 20 21,50

Валентина ОВЧАРЕНКО


