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КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

хAPKIBcbKoi оБлАстI
СЕСIЯ YЦII_ СКЛИКАННЯ

рIшЕння

202l року - VIII

Про затвердження перелiку платних
соцiальних послуг, якi надаються
Територiальним центром соцiального
обслуговування (надання соцiальних послуг)
KpacHoKyTcbKoi селиIцноi ради та тарифи i норми
часу на ik виконання.

вiдповiдно до статей 28, 52, 59 Закону, Украiни кПрО МiСЦеВе

самоврядування в YKpaiHi>>, на виконання постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 29. l2'.2}0g року :лъ rЦ17 <.Щеякi питання дiяльностi територiальних центрiв

соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> зi змiнами, вiд

01.06.2020 року tчо +ZB <Про затвердження Порядку реryлювання тарифiв на

соцiальнi послуги), .щержавного стандарту догляду вдома, затвердженого

наказом MiHicTepcTBa фiнансiв вiд 13.11.2013 року JЮ760 Зi ЗМiНаМИ ЗГiДНО

наказу Мiнсоцполiтики-Украiни вiд l6.06.2021 J\'9335 кПро затвердження змiн

до .щержавного стандарту догляду вдома)) та Порядку органiзачii надання

соцiальнИх послуГ, затверДженогО постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

0l червня2020 року Ns587 краснокутська селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити перелiк платних послуг, якi надаються Територiальним центром

соцiального обслуговування (налання соцiаJIьних послуг) Краснокутськоi

селищноi рали та тарифи i норми часу на Тх виконання . ДоOlmок J\гgI

J\b

2. Визнати рiшення М 91-ИII
перелiку платних послуг,
соцiального обслуговування

вiд 26 сiчня 2021 року <Про затвердження

якi надаються Територizllrьним центром
(надання соцiальних послуг) КраснокутськоТ

селищноI ради та тарифи i норми часу на ix виконання)) таким, що втратило

чиннiсть.
З. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на директора

Територi€UIьного центрУ соцiального обслуговування (надання соцiальних

послуг) КраснокутськоТ селищноi ради.

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ

(()



Лодаток l
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рiшення
KpacHoKyTcbKoi селищноi ради
вiд _ 202l року ЛЬ_VIII
( _сесiя VIII скликання)

Перелiк платних соцiа.цьних послуг, якi надаються територiальним

;}"|йсоцiального обслуговування (надаННЯ СОЦiаЛЬНИХ ПОСЛУГ)

KpacHoKyTcbKoi селищноi ради
та тарифи i норми часу на ix виконання

1 грудня 202lз l грудня

Одиниця
вимiрювання

Витрати
часу на
надання
послуги,
хвилин

Тариф
(.р".)Jt Назва заходу l.JрчJфllчл,I

l

_
ЕББЙrа у саrооб.пуго_"у"а"i: _
Ъr""uн"я, обтирання, обмивання;

4опомqга при вмиваннt, роздяганн1,

Вдягацня, роздягання,. взувацня ;

допомога при вдяганн1, роздяганнl,
о".rпяннi

1.

Один захiд 15 17,50
1.1

Один захiд 15 17,50
1.2

Один захiд l5 l7,50
1.3

Змiна натiльноi бiлизни; допомога при

"nnirri тr,ятi пьнот бiлизни

Змiна постiльноi бiлизrrи ; допомога
.rr-rr, аятrлiнi постi пьнот бiлизни

Один захiд 20 2з,30
|.4

Купання, надання допомоги при
кvп2ннI

Один захiд 60 69,90
1.5

Один захiд 15 l7,50
1.6

Чищецrrя зубiв; допомога при чищенн1

Миття голови; допомога при миттi

головЦ _
Розчiсування, допомога при

Ёозчiсуваннi ____ .___ ._
l Голiння, допомога при.оп,"11,t

РОДrurrня нirгiв (без патологii) на

l р}rках або ногах _:-
| До.rоrога у користуваннl ryаJIетом

| (полача i винесення cyilнa з

I 
подальшою обробкою)

l Допомога в користуваIIн1 сечо- чи

Один захiд 15 17,50
|.7

Один захiд 10 1 1,70
1.8

Один захiд 20 2з,з0
1.9

Один захiд 20 2з,,з0
1.10

Один захiд z0 2з,з0
1.11

Один захiд 40 4б,60
1,.t2



кяпоппиймачами
пппоплога v поийняттi fжi Один захiд 30 34,90

1.1з
Один захiд 24 28,50

1.14

Один захiд 30 з4,90
1.15 До.rоrо.а у доглядi за особистими

frёqя\ли зoBHittlHiМ вИГляДоМ
^, l

[опомога у написанн1 l прочитанн1

листiв | 

-

Один захiд 30 34,90
1.16

Один захiд 45 53,50
|.|,7

Доrrоrо.а у виконаннi реабiлiтацiйних,
лiкувально-фiзичних вправ (за

?aMiHa /змiна пiдryзgк, пелюшок

.ЩопомЬга у введенн1 домашнього
глппa\ п,яl.lсттtя

Один захiд 20 2з,з0
1.18

2.

Один захiд 30
з0
84

34,90
з4,90
99,80

2.|

Придбання i доставка продовольчих,

t'лромиФлових та господарських
ToBapi4, медикаментiв :

]магазин i ] l

-аптека

:Риноц +
,Щопомога у приготування tжt

(пiдготовка продуктiв jIля

пригоryвання iжi, митт,я овочiв,

фруктiв i посуду, тощо)i

r- ВИН€СОННЯ СМlТТЯ ] _
Проготування 1щl_-

Один захiд

один захiд

18

8

2|,40

9,302.2

Один захiд 60 69,90

Разове
доручення

90 | t 0+,в0
2.4

чlв та

Один захiд 22 25,602.5 Косметичне прибиранлш житJIа

)сення

tи з колонки;
Одне

розпалювання,
доставка,

пiднесенц4_

42

20

49,90

2з,з0
2.6

Розпалювання печей, пiднс

вугiлля, дров, доставка вод

,l DОЗЧИСТКа cHiry
Разове

доручення
6 7,20

2.7 Ремонт одягу (дрiбний)

Orlлuru комунаJIьних п патежiв
(звiряння платежtв)

.Щопомога при пересувi}ннl в

Одна оплата 45 53,50
2,8

Один захiд 15 17,50
з. побутових умовах (по ]кв Ln

4. Щопомога в органlзац1l взаем(
i----,.,,,r, *.о-iотrотtлI;- ,тА с пVжба,'

д1l з
ци,.lлцr

Разове
дорученнJI

15 17,50
4.|

Виклик лiкаря, працlвЕtикl

комунальних служб, TplaHK

в
)портних

Разове
доручення

84 99,80
4.2 Вiдвiдання хворих у закладах охорони



здоров'я

4.з

ТЙЙФйrаписаннi заяв, скарг,

отриманнi довiдок, iнrttих документiв,
веденнi переговорiв з питань
п-гпr,rмdrrня соттlаJIьних та 1ншиХ ПослУГ

Разове
доручення

45 53,50

Разове
доручення

72 85,50
4.4

Сприяння в органlзацl1
консультування отримувачiв
соцiальноi послуги з пIлтань отримання

комуналъно-побутових., медичних,

соцiальних послуг,питань
представлення iHTepeciB отримувачiв

соцiальноi послуги в державних i

мiсцевих органах владI4, в установах,
Qрганiзацiях, пiдприсм ствах,

громадських об' еднаннях

4.5

Сприяння у направленн1 до
стацiонарноТ установи, установи
охорони здоров'я та соцiаrrьного

захисту населення

Разове
доручення 20

2з,z0

5
навчання навичкам
Qамообслуговування
навчання навичкам:

, - вмивання, обтирiлння,

обмивання;
- вдягання,роздягllння;
- змiни натiльноi бiiлизни;

- змiни постiльноi бiлизни;
- користуваннятуалетом;

i - користування гiгiенiчними
засобами; _

Один захiд

15

15

15

20
20
20

17,50
17,50
17,50
2з,30
23,з0
2з,з0

5.1

6
.Щопомога у забезпеченнi технlчними

засоб ами реабiлiтацii, lrавчання
rrqDтlurrял,r rсrrnистvRа нн|я ниМи

До*rо.а у забезпеченнi технiчними
засобами реабiлiтацii (гlротезами,

ортезами, iнвалiдними коJtясками
-лrrrrr\ пяепбяпли погляпv i оеабiлiтацiт

Один захiд 45 53,50
б.l

Навчання та виробленtlя практичних
навичок самостiйно ко ристуватися
технiчними та iншими засобами

реабiлiтацii
Цсихо+огiчна пiдтримл(а

Бесiда; спiлкування, чи:тання газет,

ТУРНЧiв, книг
ёуrроводження (супровiд) отримувача

соцiальноi послуги в пrэлiклiнiку, на
.rлrrr-rч п gтllсv .г()IIIo

Разове
доручення

45 53,50
6.2

7

Один захiд 30 з4,90
7.|

Разове
доручення

78 92,70
7.2



8
Надання iнформачii з питань
qоцiал}ного захисту нq9елення

Пiдтримка в органtзацll
консущьтування отримувача соцiаlrьноi

послуII4 з питань соцiапьного захисту
тrалАпАrrIJ(r

Разове
доручення

45 53,50

2з,30

8.1

цан$я iнформачii з питань
i о пrтrпгп "яхистч населення

Разове
доручення

20
8,2

ц

53,50

9
,,Ц,опомога в отриманнi безоплатно1

правовоТ допомоги через центри
Ёо.л- па,г.rпТ rrпяRовоТ попомоги

Разове
доручення

45
9.1

Разове
доручення

45 53,50
9.2

,Ц,опомога у виглядi скерування, пере

адресацiт, супроводу до фахiвчя з

правовоi допомоги 
т______________

,Щопомога в оформленнl документlв 
:

(оформлення оубсидii rra квартплату 1

комунальнi по9дJIцJq tцо )

Одне
оформлення

60 69,90
9.з


