
проект

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 28 січня 2021 року №

Про затвердження тарифів на
платні послуги, які надаються
«Центром надання соціальних
послуг населенню» виконавчого
комітету Помічнянської міської
ради на 2021 рік

Відповідно до статей 28, 52, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», наказу
Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 «Про
затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх
подолати», наказу Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013
№ 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»,
виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються «Центром
надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради на 2021 рік для людей, які потребують сторонньої допомоги та
мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, згідно з
додатком.

2. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови з питань виконавчих органів ради (соціальна сфера)
Щербатюка А.С.

Міський голова Микола АНТОШИК



Додаток
до рішення виконкому міської ради
від  28.01.2021 року № ______

ТАРИФИ
на  платні послуги, які надає  «Центр надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради

№ Назва послуги Витрати часу на
надання
послуги,
        хвилин

Сума
тарифу
(грн.)

1 Надання допомоги в обробці земельної
ділянки та збирання  врожаю (на площу
0.02 га)

138 142,51

2 Ведення домашнього господарства
(підготовка продуктів для приготування
їжі,миття овочів, фруктів і посуду,
винесення сміття)

18 18,57

3 Ведення домашнього господарства
прибирання житла:
а) косметичне прибирання,
б) вологе прибирання,
в) генеральне прибирання.

18
42
126

18,57
43,35
130,11

4 Ведення домашнього господарства
(розпалювання печей, піднесення вугілля,
дров, доставка води з колонки)

42 43,35

5 Ведення домашнього господарства
(допомога при консервації овочів та
фруктів)

              90         92,94

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

84 86,73

7 Організація харчування (приготування
їжі)

60 61,94

8 Організація харчування (годування) для
ліжко хворих

24 24,76

9 Ручне прання білизни та одягу 45 46,46
10 Прання  білизни у пральній машині

вдома у замовника (5 кг сухої білизни)
90 92,94

11 Написання листів у замовника 30 30,96
12 Здійснення санітарно-гігієнічних заходів

за місцем проживання (заміна натільної і
постільної білизни)

10 10,3



13 Здійснення санітарно-гігієнічних заходів
за місцем проживання (надання допомоги
при купанні, миття голови, розчісування
волосся, підрізання нігтів

60 61,94

14 Забезпечення супроводження( супровід
споживача соціальних  послуг у
поліклініку)

78 80,64

15 Влаштування в лікарню 240 247,8
16 Оплата комунальних послуг, заповнення

абонентських книжок, звірення
показників (заміна книжок)

45 46,46

17 Надання допомоги: оформлення субсидії
на квартальну послугу і комунальні
послуги)

270 278,83

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

72 74,34

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

240 247,85

20 Надання послуг з виконання ремонтних
робіт (допомога в ремонті паркану,
дверей, вікон)

60 61,94

21 Оформлення і доставка із тер центру  або
інших  організацій матеріальної допомоги

90 92,94

Головний бухгалтер                                                                                  В. Манженко


