ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання

27 квітня 2022 року

№ 164

Про затвердження тарифів на соціальні послуги у Пирятинському центрі
надання соціальних послуг Пирятинської міської ради
Відповідно до статей 25, 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування
в Україні“, Закону України ,,Про соціальні послуги“, постанов Кабінету
Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 ,,Деякі питання діяльності
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)“, від 01.06.2020 № 428 ,,Про затвердження Порядку регулювання
тарифів на соціальні послуги“, від 01.06.2020 № 429 ,,Про затвердження Порядку
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг“, від
01.06.2020 № 587 ,,Про організацію надання соціальних послуг“, наказів
Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 ,,Про
затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних
послуг“, від 23.06.2020р. № 429 ,,Про затвердження Класифікатора соціальних
послуг“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на соціальні послуги, які надаються Пирятинським
центром надання соціальних послуг Пирятинської міської ради на 2022 рік
(додаються).
2. Організацію виконання даного рішення покласти на Пирятинський
центр надання соціальних послуг Пирятинської міської ради (Зайченко С.О.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять дев’ятої
сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання
27 квітня 2022 року № 164

ТАРИФИ
на соціальні послуги Пирятинського центру надання соціальних послуг
Пирятинської міської ради на 2022 рік
Заходи, що становлять зміст
соціальної послуги

Затрата часу
Вартість
№
(хв./
послуги
п/п
календарний
(грн.)
день)
Відділення соціальної допомоги вдома Пирятинського центру надання
соціальних послуг Пирятинської міської ради

1.5.
1.6.

Допомога у веденні домашнього господарства
Придбання і доставка продовольчих ,
промислових та господарських товарів,
медикаментів (магазин )
Придбання і доставка продовольчих ,
промислових та господарських товарів,
медикаментів (аптека)
Придбання і доставка продовольчих ,
промислових та господарських товарів,
медикаментів (ринок)
Допомога у приготуванні їжі. Підготовка
продуктів для приготування їжі, миття фруктів,
посуду тощо
Винесення сміття
Приготування їжі

1.7.

Допомога при консервації овочів та фруктів

1.8.
1.9.

Косметичне прибирання житла
Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров,
доставка води з колонки
Розчищання снігу
20 (за потреби)
Ремонт одягу (дрібний )
6 (за потреби)
Оплата комунальних платежів (звірка платежів) 45 (за потреби)

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.10.
1.11.
1.12.
2.

Допомога у самообслуговуванні/догляд за
дитиною з інвалідністю

30 (за потреби)

34.00 грн.

30 (за потреби)

34.00 грн.

84 (за потреби)

94.70 грн.

18 (за потреби)

20.50 грн.

8 (за потреби)
60 (1 раз за
відвідування або
за потреби)
90 (разове
доручення до 2
роз в місяць в
сезон або за
потреби)
22 (за потреби)
42 (за потреби)

9.20 грн.
67.70 грн.

101.50 грн.

25.00 грн.
47.50 грн.
22.70 грн.
7.00 грн.
50.80 грн.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2

4.

5.

Вмивання, обтирання, обмивання, допомога
при вмиванні, обтиранні, обмиванні
Вдягання, роздягання, взування, допомога при
вдяганні, роздяганні, взуванні
Зміна натільної білизни, допомога при зміні
натільної білизни
Заміна постільної білизни, допомога при заміні
постільної білизни
Купання, надання допомоги при купанні

Миття голови, допомога при митті голови
Годування (для ліжко хворих, дітей з
інвалідністю )
Допомога в організації взаємодії з іншими
фахівцями і службами
Виклик лікаря , працівників комунальних
служб, транспортних служб
Відвідування хворих у закладах охорони
здоров’я

Психологічна підтримка
Супроводження (супровід ) отримувача
соціальних послуг в поліклініку, на прогулянку
тощо
Допомога в оформленні документів
(оформлення субсидії на квартплату і
комунальні послуги тощо )

15 (за потреби)

17.10 грн.

15 (за потреби)

17.10 грн.

15 (за потреби)

17.10 грн.

20 (за потреби)

22.70 грн.

60 (за потреби ,
один раз за
відвідування)
15 (за потреби )
24 (за потреби)

67.70 грн.

17.10 грн.
27.20 грн.

15 (за потреби )

17.10 грн.

84 (за потреби,
94.70 грн.
не більше одного
разу за одне
відвідування )
78 ( за потреби 88.00 грн.
не більше одного
разу за одне
відвідування )
60 (за потреби. 1 67.70 грн.
раз за одне
відвідування )

Відділення організації надання адресної натуральної допомоги
Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Ремонт одягу
Заміна підкладки брюк
Укоротити брюки
Заміна «блискавки» у літньому одязі
Заміна «блискавки» в зимовому одязі
Укоротити верхній літній одяг
Укоротити верхній зимовий одяг
Пришив ґудзиків (6 шт.)
Заміна підкладки (плащ, куртка, піджак, пальто)
Замінити комір (піджак, плащ, куртка)
Укоротити рукав (піджак, куртка, піджак)
Подовжити рукав (плащ, куртка, піджак)
Укоротити брюки в поясі
Укоротити спідницю
Подовжити спідницю
Строчка 1 метр
Накладання латок 9 см.
Обмотка петель
Заміна блискавки (брюки, спідниця)

60 хв.
30 хв.
40 хв.
60 хв.
50 хв.
70 хв.
20 хв.
90 хв.
60 хв.
74 хв.
84 хв.
60 хв.
32 хв.
32 хв.
5 хв.
32 хв.
19 хв.
30 хв.

89,70 грн.
53.20 грн.
65.40 грн.
89,70 грн.
77.50 грн.
101.90 грн.
41.00 грн.
126.20 грн.
89.70 грн.
106.80 грн.
118.90 грн.
89.70 грн.
55.60 грн.
55.60 грн.
27.90 грн.
55.60 грн.
39.80 грн.
53.20 грн.

1.19.
1.20.
1.21.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.7.
3.8.
3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.
3.9.6.
3.9.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.1.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
5.
5.1.

Ремонт ворота, манжетів, планок у чоловічій
сорочці, блузці, халаті, платті, футболці.
Заміна підкладки в кишенях
Розшити (спідницю, штани) в поясі
Перукарські послуги
Чоловіча стрижка
Жіноча стрижка
Стрижка бров
Стрижка бороди
Стрижка вус
Стрижка чолки
Ремонт взуття
Приклеїти латку
Приклеїти підметки резинові
Прошиття підошви
Приклеїти підошву
Заміна бігунка
Заміна устілки з картону
Заміна супінатора
Набійка
До 4 кв.см.
До 9 кв.см.
До 16 кв.см.
До 25 кв.см.
До 36 кв.см.
До 49 кв.см.
До 64 кв.см.
Ремонтні роботи/обробіток присадибної
ділянки/рубання (розпилювання) дерев
Фарбування підлоги
Косіння трави (не більше 2-х соток)
Розпилювання та рубка дров (не більше 1.5-2.0
куб.м.)
Спилювання, розпилювання дерев (не вище 3
м.)
Опилювання дерев (не вище 3 м.)
Фарбування дверей
Фарбування вікон
Ремонт парканів, фарбування парканів.
Ремонт підлоги (1 кв.м.)
Замінити скло
Ремонт кватирки
Ремонт вікна
Врізання замка
Ремонт ганку
Ремонт дверей, шафи, стола, стільця
Клепання сап та кіс
Обрізка плодово-ягідних кущів
Заточка ножів, топорів, лопат, ножниць
Прання білизни та одягу/автоматичне прання
Бавовна кольорові

50 хв.

77.80 грн.

60 хв.
44 хв.

89.70 грн.
70.20 грн.

21 хв
32 хв.
5 хв.
10 хв.
5 хв.
15 хв.

28.80 грн.
42.20 грн.
9.30 грн.
15.40 грн.
9.30 грн.
21.50 грн.

20 хв.
32 хв.
28 хв.
15 хв.
20 хв.
30 хв.
35 хв.

31.60 грн.
46.20 грн.
32.40 грн.
20.10 грн.
26.00 грн.
40.80 грн.
42.60 грн.

20 хв.
20 хв.
25 хв.
25 хв.
30 хв.
30 хв.
30 хв.

24.30 грн.
24.30 грн.
29.50 грн.
29,50 грн.
34.70 грн.
34.70 грн.
34.70 грн.

72 хв.
103 хв.
133 хв.

81.00 грн.
140.80 грн.
149.70 грн.

100 хв.

112.50 грн.

57 хв.
64 хв.
76 хв.
133 хв.
81 хв.
56 хв.
51 хв.
41 хв.
133 хв.
74 хв.
53 хв.
35 хв.
57 хв.
10 хв.

64.20 грн.
72.00 грн.
85.50 грн.
149,70 грн.
91.20 грн.
63.10 грн.
57.40 грн.
46.20 грн.
149.70 грн.
83.30 грн.
59.70 грн.
39.40 грн.
65.00 грн.
17.30 грн

15 хв.

26.00 грн

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

Експрес для швидкого освіження
Легкі види спорту
Полоскання
Бавовна білі 60*
Прокат технічних засобів реабілітації

15 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

Стілець туалетний (стальний, нерегульований).
Ходунок
Ходунок
Ходунок
Стілець туалетний
Милиця
Палиця
Палиця алюмінієва
Палиця дерево
Підставка туалетна
Стілець туалетний
Столик прикроватний
Візок інвалідний кімнатний 46 см.
Сидіння для ванни
Сидіння для ванни (регульоване).

День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День

0.20 грн.
0.20 грн.
0.20 грн.
0.30 грн.
0.10 грн.
0.10 грн.
0.10 грн.
0.10 грн.
0.20 грн.
0.30 грн.
0.50 грн.
1.50 грн.
1.50 грн.
1.50 грн.
0.10 грн.

24.80 грн
24.20 грн
24.00 грн
23.80 грн
Вартість
оформлення
договору
прокату,грн
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.
20.30 грн.

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської
міської ради
1.

Догляд стаціонарний

Секретар ради

Ліжко-день

Сергій ПАЗЮК

278,00 грн.

