
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

від 14 грудня 2021 року № 175        

 

Тарифи на платні соціальні послуги, 
що надаються у відділенні соціальних послуг за місцем проживання 

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради» 

 

№ 
п/
п Назва соціальних послуг 

Одиниця 
вимірюван

ня 

Норма 
часу 
(хв.) 

Тариф   
грн. 

Тариф 
при 

диференц
ійованій 

платі 
(75%) 

1 Придбання і доставка продовольчих, 
промислових  та господарських товарів, 
медикаментів (магазин чи аптека) 

один захід 30 34,27 25,70 

2 Придбання і доставка продовольчих, 
промислових  та господарських товарів 
(ринок) 

один захід 84 95,97 71,98 

3 Доставка гарячих обідів 

 
один захід 60 68,55 51,41 

4 Допомога у приготуванні їжі (підготовка 
продуктів для приготування їжі, миття 
овочів, фруктів і посуду тощо) 

один захід 18 20,57 15,43 

5 Винесення сміття 

 
один захід 8 9,14 6,86 

6 Приготування їжі 
 

один захід 60 68,55 51,41 

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

Разове 
доручення 

90 102,82 77,12 

8 Ведення домашнього господарства 

(косметичне прибирання житла) 
один захід 

 
22 25,13 18,85 

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

Одне 
розпалюван

ня, 
доставка, 

піднесення 

42  47,98 35,99 

10 Розчищення снігу Одне 
розчищенн

я 

20 22,85 17,14 

11 Ремонт одягу (дрібний) Разове 
доручення 

6  6,85 5,14 

12 Оплата комунальних платежів (звірення 
платежів) 

Одна 
оплата 

45 51,41 38,56 

13 Вмивання, обтирання, обмивання; допомога 
при вмиванні, обтиранні, обмиванні 

один захід 

 
15 17,14 12,86 



14 Вдягання, роздягання, взування; допомога 
при вдяганні, роздяганні, взуванні 

один захід 

 
15 17,14 12,86 

15 Зміна натільної білизни; допомога при зміні 
натільної білизни 

один захід 

 
15 17,14 12,86 

16 Зміна постільної білизни, допомога при зміні  
постільної білизни 

один захід 

 
20 22,85 17,14 

17 Зміна/заміна підгузок, пелюшок один захід 

 
20 22,85 17,14 

18 Купання, надання допомоги при купанні один захід 

 
60 68,55 51,41 

19 Чищення зубів; допомога при чищенні зубів один захід 

 
15 17,14 12,86 

20 миття голови, допомога при митті голови один захід 

 
15 17,14 12,86 

21 Розчісування;  допомога при розчісуванні один захід 

 
10 11,42 8,57 

22 Гоління; допомога при голінні один захід 

 
20 22,85 17,14 

23 Обрізання нігтів (без патології) на руках або 
ногах 

один захід 

 
20 22,85 17,14 

24 Допомога у користуванні туалетом (подача 
й винесення судна з подальшою обробкою) один захід 20 22,85 17,14 

25 Допомога у користуванні сечо- чи 
калоприймачем 

один захід 40 45,70 34,28 

26 Допомога у прийнятті їжі 
 

один захід 30 34,27 25,70 

27 Годування (для ліжкохворих ,  дітей з 
інвалідністю) один захід 24 27,42 20,57 

28 Допомога у виконанні реабілітаційних, 
лікувально-фізичних вправ (за потреби) один захід 45 51,41 38,56 

29 Допомога у догляді за особистими речами, 
зовнішнім виглядом один захід 30 34,27 25,70 

30 Допомога у написанні й прочитанні листів 

 
один захід 30 34,27 25,70 

31 Допомога при пересуванні в побутових 
умовах (по квартирі) один захід 15 17,14 12,86 

32 Виклик лікаря, працівників комунальних 
служб, транспортних служб 

Разове 
доручення 

15 17,14 12,86 

33 Відвідання хворих у закладах охорони 
здоров’я 

Разове 
доручення 

84 95,97 71,98 

34 Допомога в написанні заяв, скарг, отриманні 
довідок, інших документів, веденні 
переговорів з питань отримання соціальних 
та інших послуг 

Разове 
доручення 

45 51,41 38,56 

34 Сприяння в організації консультування 
отримувачів соціальної послуги в 
державних і місцевих органах влади, в 
установах, організаціях, підприємствах, 
громадських об’єднаннях 

Разове 
доручення 

72 82,26 61,70 



35 Сприяння в направленні до стаціонарної 
установи охорони здоров’я, соціального 
захисту населення  
 

Разове 
доручення 

20 22,85 17,14 

37 Вартість авто послуг (в залежності від 
витрат пального) 

Разове 
доручення 

1 год. 223,91 167,93 

 

Секретар селищної ради                                                       Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 


