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УКРАЇНА
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

29.03.2021		                 м. Лисичанськ			         № 125




Про затвердження тарифів на соціальні послуги, які надаються Лисичанським територіальним центром соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)

Відповідно до частини дев’ятої статті 28 Закону України «Про соціальні послуги», Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428, враховуючи статтю 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,   постанову Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі  Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом  Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760, Класифікатор соціальних послуг, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 № 429, на виконання делегованих повноважень, передбачених підпунктом 2l пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    керуючись пунктом 8 частини першої статті 4, частиною другою статті 4 та   пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

зобов’язую: 

	Затвердити тарифи на соціальні послуги, які надаються Лисичанським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (Додаток).
	Відповідальність за дотримання затверджених тарифів на соціальні послуги, які надаються  Лисичанським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), покласти на Любов ПАВЛОВУ, заступника директора Лисичанського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


	Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.


	Контроль за виконанням розпорядження  покласти на  начальника управління соціального захисту населення Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації  Сєвєродонецького району Луганської  області Олену БЄЛАН. 






Керівник Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації 			   Олександр ЗАЇКА



























Додаток 
до розпорядження керівника
Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 
Луганської області 
від 29.03.2021 № 125


Тарифи 
на соціальні послуги, 
які надаються Лисичанським територіальним центром соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)


СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДОГЛЯДУ ВДОМА

№ п/п
Заходи, що складають зміст соціальної послуги
Одиниця вимірювання
Витрати часу на надання послуги, хвилин
Вартість послуги 
для осіб, що обслуговуються, грн
1
Допомога у самообслуговуванні

Один захід


1.1
Зміна натільної білизни
Один захід

15
16,05
1.2
Зміна постільної білизни
Один захід

20
21,18
1.3
Купання, надання допомоги при купанні
Один захід
60
64,18
2
Ведення домашнього господарства
Один захід


2.1
Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів
Один захід
84
89,65
2.2
Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття, тощо)
Один захід
18
19,26
                                                                                                Продовження додатку

№ п/п
Заходи, що складають зміст соціальної послуги
Одиниця вимірювання
Витрати часу на надання послуги, хвилин
Вартість послуги 
для осіб, що обслуговуються, грн
2.3
Приготування їжі

Один захід
60
64,14
2.4
Прибирання житла

Один захід



	косметичне прибирання



18
19,26

	вологе прибирання



42
44,94

	генеральне прибирання



126
134,81
2.5
Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу; доставка води із колонки
Одне розпалювання доставка, піднесення

42
44,92
2.6
Миття вікон (не більше 3)
Одне миття одного вікна
30
32,09
2.7
Обклеювання вікон
Разове доручення
30 (за потреби не більше 3 вікон)
32,07
2.8
Прання білизни та одягу
 Одне прання (до 1,5кг сухої  білизни)
30
32,09
2.9
Прасування
Одне прасування (до 1,5кг сухої  білизни)
30
32,07

                                                                                                Продовження додатку
№ п/п
Заходи, що складають зміст соціальної послуги
Одиниця вимірювання
Витрати часу на надання послуги, хвилин
Вартість послуги 
для осіб, що обслуговуються, грн
3
Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку, тощо)

Разове доручення
78
83,25
4
Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок)

Одна оплата
45
48,03
5
Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

Одне оформлення
60
64,04
6
Написання листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших документів

Один лист
30
32,02

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ


Забезпечення паливом 
Разове доручення


1.1 
Перенесення дров до сараю  (1 м3)
Разове доручення
30
32.04
1.2
Перенесення вугілля до сараю (1т)
Разове доручення
350
373,73
1.3
Рубання дров (1м3)
Один захід
262
279,80
1.4
Розпилювання дров (1м3)
Один захід
335
357,71

                                                                                              Продовження додатку
№ п/п
Заходи, що складають зміст соціальної послуги
Одиниця вимірювання
Витрати часу на надання послуги, хвилин
Вартість послуги 
для осіб, що обслуговуються, грн
2 
Пошиття одягу, постільної білизни 
Один захід


2.1
Пошиття нового виробу (нічної сорочки, халату простого фасону,)
Один захід
209
186,39
2.2
Пошиття нового виробу (наволочка)
Один захід
50
44,58
2.3
Пошиття нового виробу (напірник)
Один захід
27
24,08
2.4
Пошиття нового виробу (простирадло)
Один захід
51
45,49
2.5
Пошиття нового виробу (підодіяльник, наматрацник)
Один захід
87
77,60
3
 Ремонт та реставрація  одягу, постільної білизни
Один захід


3.1
Реставрація виробу (перемоделювання)
Один захід
220
196,24
3.2
Реставрація виробу (наволочка,  напірник)
Один захід
36
32,11
3.3
Реставрація виробу (простирадло)
Один захід
48
42,81
3.4
Реставрація виробу (підодіяльник, наматрацник)
Один захід
67
59,78
3.5
Штопання виробів
Один захід
20
17,82
3.6
Пришивання ґудзиків (1шт)
Один захід
3
2,68
3.7
Вшивання блискавки
Один захід
32
28,52
3.8
Обробка петель (1шт)
Один захід
6
5,35
3.9
Заміна комірців та манжетів
Один захід
76
67,80
3.10
Заміна підкладки з 
розкроєм нової
Один захід
185
164,83
3.11
Заміна кишені (1шт)
Один захід
26
23,17
3.12
Підшив виробу
Один захід
37
33,02
3.13
Заміна паску
Один захід
65
57,80
3.14
Заміна блискавки
Один захід
40
35,70
                                                                                                  Продовження додатку

№ п/п
Заходи, що складають зміст соціальної послуги
Одиниця вимірювання
Витрати часу на надання послуги, хвилин
Вартість послуги 
для осіб, що обслуговуються, грн
4
Перукарські послуги
Один захід
25
22,39
5
Ремонтні роботи
 Один захід


5.1
Дрібний ремонт з частковою заміною шпалер (1м2 поверхні, що обробляється)
Один захід
24
25,62
5.2
Побілка з підготовчими роботами (1м2 поверхні, що обробляється)
Один захід
15
16,01
5.3
Побілка без підготовчих робіт (1м2 поверхні, що обробляється)
Один захід
7
7,49
5.4
Фарбування з підготовчими роботами (1м2 поверхні, що обробляється)
Один захід
24
25,62
5.5
Фарбування без підготовчих робіт (1м2 поверхні, що обробляється)
Один захід
16
17,10
5.6
Дрібний ремонт паркану (1м)
Один захід
91
97,19
5.7
Підготовка водяного крану до зимового сезону
Один захід
60
64,07
5.8
Прибирання сміття (100кг)
Один захід
102
108,92



Заступник директора 
Лисичанського територіального центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)						Любов ПАВЛОВА
	

