
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Територіального центру 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Печерського району м. Києва 
від “28” грудня 2018р. № 195

В А РТ ІС Т Ь  ЗА Х О ДІВ,
що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, відповідно до Державних стандартів соціальної послуги догляду вдома, 
затверджених наказами Мінсоцполітики України від 13.11.2013 № 760 та від 29.01.2016 № 58, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України, відповідно, 22.11.2013 за№  1990/24522 та 17 лютого 2016 р. за №247/28377 
по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва

Н ай м ен уван н я Вартість
заходів, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома заходу, що складає

та їх опис Одиниця вимірювання
зміст соціальної

(порядкові номери заходів відповідають порядковим номерам цих заходів послуги догляду
у  додатку 2 до Державного стандарту догляду вдома) вдома (грн.)



1. Допомога v самообслуговуванні:
І.З.Заміна натільної білизни (без спідньої білизни) Один захід 13,35

1.4.Заміна постільної білизни Один захід 17,81

1.5.Купання, надання допомоги при купанні Один захід 53,42

1.7.Миття голови Один захід 13,35

1.8. Розчісування Один захід 8,90

І.ІО.Обрізка нігтів (без патології) на руках або на ногах Один захід 17,81

1.11.Стрижка (не модельна) Один захід 26,71

2.Велення домашнього господарства:
2.1.Придбання і доставка продовольчих, промислових та 
господарських товарів, медикаментів Один захід 74,79

2.2. Допомога у  приготуванні їжі Один захід 16,03

2.3.Приготування їжі Один захід 53,42

2Л.Годування (для ліжкових хворих) Один захід 21,37



2.6.Прибирання житла:

а)косметичне прибирання
б)вологе прибирання
в)генеральне прибирання

Один захід 
Один захід 
Один захід

16,03
37,39
112,18

2.10.Прання білизни та одягу
а)Машинне прання
б)Ручне прання
в) Доставка одягу та білизни для прання в найближчу пральню або 
хімчистку та повернення замовнику.

Одне прання 
Одне прання 
Один захід

26.71
26.71 
53,42

2.11.Прасування Одне прасування 26,71

2.12.Ремонт одягу (дрібний)
Разове доручення 5,34

3.Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг 
в поліклініку) Разове

доручення 69,45

4.Надання допомоги в оплаті комунальних та інших платежів 
(заповнення абонентських книжок, оплата комунальних послуг, 
звірення платежів, заміна книжок) Одна оплата 40,06

5. Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій 
на квартирну плату і комунальні послуги

Одне
оформлення 53,42

6. Написання листів, заяв, скарг,отримання довідок, інших 
документів

Один лист 
(заява, скарга тощо) 26,71



7.Представництво інтересів в органах державної влади, установах, 
підприємствах та органЬаціях (виконання доручень, пов'язаних з 
необхідністю відвідування різних організацій)

Одне
доручення

64,10

9.Надання послуг з виконання ремонтних робіт житлового 
приміщення (допомога в ремонті житлових приміщень) Разове доручення 213,68

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

Разове
доручення

53,42

Доставка біологічних речовин в лабораторії медичних закладів
Разова доставка 26,71

Доставка води з бювету ( не більше 5 л.)
Разова доставка 26,71

Відвідування підопічного в лікарні Одне
відвідування 26,71

Примітки:
1. Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги догляду вдома, є орієнтовним він може бути скоригований з огляду 
на ступінь індивідуальної потреби потенційного отримувача/отримувача соціальної послуги у  сторонній допомозі.
Норми витрат часу для виконання окремих заходів можуть визначатись на підставі актів хронометражу.
2. У разі зміни на державному рівні умов оплати праці, цін, тарифів тощо, розміри яких застосовувались при проведенні розрахунків 
тарифів на платні соціальні послуги,розрахунки вартості заходів, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, підлягають 
перерахуванню у  порядку, встановленому законодавчими та нормативними актами.
3. При прийнятті замовлень на виконання платних соціальній послуг до вартості зазначених вище тарифів на платні послуги 
громадянином додатково сплачуються вартість матеріалів, що були використані при наданні платної соціальної послуги виходячи з 
нормативів їх використання, їх вартості тощо.
4. Витрати часу на надання послуг вказаних в пунктах 2.6. а),б),в) та 9 обраховані відповідно до постанови КМУ від 01.08.1996 №879 

із розрахунку загальної площі однокімнатної квартири 31,5 кв.м. У разі, коли площа квартири буде більшою, тариф збільшується 
пропорційно до фактичної площі квартири і навпаки.

Головний бухгалтер
Головний фахівець з економічних питань ^  J< 5

Наталія СФИНАРИС 
Тетяна ПУЗАНОВА


