
Додаток З 
Затверджено 

Наказом директора Територіального 
центру соціального обслуговування 
Святошинського району м.Києва

ТАРИФИ 
НА ПЛАТНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, 

які надаються Територіальним центром соціального обслуговування Святошинського району м. Києва

№ п/п Види послуг
Одиниця

вимірювання

Витрати часу на 
надання 
послуги, 
хвилин Вартість

люд./год.
(грн.)

Вартість 
послуги (грн.)

Ведення домашнього господарства:

1.

а) генеральне прибирання квартири (чистка 
сантехніки, кухонної плити, напольних доріжок, 
миття підлоги, вологе прибирання пилу, всіх типів 
покриття полів, зняття павутини, миття дверей, 
підвіконня, винесення сміття тощо);

Одна послуга 126 161,05 338,21

б) вологе прибирання (миття підлоги, вологе 
прибирання пилу, винесення сміття);

Одна послуга 42 161,05 112,74

в) косметичне прибирання Одна послуга 18 161,05 48,32



г) миття вікон (не більшеЗ) Одне миття 
одного вікна

ЗО 161,05 80,53

д) обклеювання вікон 3азове доручення ЗО 161,05 80,53

є) ремонт одягу (дрібний) 3азове доручення 6 161,05 16,11

2.

Придбання та доставка продовольчих, 
промислових і господарських товарів, 
медикаментів, книг і періодичних видань
(соціальний робітник приймає замовлення на 
закупівлю відповідних товарів (ліків) від 
споживача соціальної послуги та отримує від 
нього кошти, записує суму отриманих коштів у 
спеціальний зошит обліку і отримує підпис 
замовника, також ставить свій підпис. У 
відповідному магазині (аптеці) купує необхідний 
товар, який разом з чеком доставляє споживачу. 
Робить запис у зошиті про повернення здачі від 
покупки).

Разове
доручення

84 161,05 225,47

Організація харчування:

а) допомога у приготуванні іжі (підготовка продуктів 
для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, 
винесення сміття тощо)

б) приготування їжі

Одна послуга

Одне
приготування

18

60

161.05

161.05

48,32

161,05

3. в) годування ліжково-хворих (соціальний 
робітник годує хворого приготовленою стравою, 
яку у разі необхідності роздрібнює (перетирає, 
проціджує) після чого вмиває обличчя 
підопічного, прибирає і миє посуд)

Одне годування 24 161,05 64,42

г) допомога при консервації овочів та фруктів Разове
доручення

90 161,05 241,58



4.

Прання та заміна одягу та білизни
(без спідньої білизни):

а) зміна натільної білизни

б) зміна постільної білизни

в) прання одягу та білизну вдома у замовника 
(до 1,5 кг сухої білизни)

Одна зміна 

Одна зміна

Одне прання

15

20

ЗО

161.05

161.05

161.05

17.68

53.68

80,53

5.
Прасування сухої білизни (до 1,5 кг) (випрану 
білизну прасують, сортують відповідно до 
найменувань,а потім складають в шафу).

Одне
прасування

ЗО 161,05 80,53

Допомога у самообслуговуванні:

а) вмивання, обтирання, обмивання Одна послуга 15 161,05 40,26

б) вдягання, роздягання, взування Одна послуга 15 161,05 40,26

в) купання. Надання допомоги при купанні Одна послуга 60 161,05 161,05

6. г) чищення зубів Одна послуга 15 161,05 40,26

д) миття голови Одна послуга 15 161,05 40,26

є) розчісування Одна послуга 10 161,05 26,84

ж) стрижка волосся (не модельна) Одна послуга ЗО 161,05 80,53

з) допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами Одна послуга 20 161,05 53,68

Надання допомоги:

а) надання допомоги в оформлені документів 
(оформлення субсидій на квартирну плату і 
комунальні послуги)

Одне
оформлення

60 161,05 161,05



б) написання листів, заяв, скарг, отримання довідок, 
інших документів

Один лист ЗО 161,05 80,53

7 .

в) надання допомоги в оплаті комунальних послуг 
(заповнення абонентних книжок, оплата 
комунальних послуг, звірення платежів, заміна 
книжок)

Одна послуга 60 161,05 161,05

г) предствавництво інтересів в органах державної 
влади, установах, підприємствах та організаціях 
(виконання доручень, повязаних з необхідністю 
відвідування різних організацій)

Одне доручення 72 161,05 193,26

8 .

Забезпечення супроводження (супровід 
споживача соціальних послуг в поліклініку). 
Попередньо соціальний робітник записує 
непрацездатного громадянина на прийом до 
лікаря, допомагає йому одягтися. Якщо 
підопічний за станом здоров'я не в змозі у 
супроводі соціального робітника дістатися до 
поліклініки, замовляється автомобіль.

Разове
доручення

78 161,05 209,37

-

9 .

Сприяння в організації консультування отримувачів 
отримання комунально-побутових, медичних, 
соціальних послуг, питань представлення й захисту 
інтересів отримувачів соціальної послуги у 
державних і місцевих органах влади, в установах, 
організаціях, підприємствах, громадських

Разове
доручення

72 161,05 193,26

10.
Допомога в організації взаємодії з іншими 
фахівцями та службами

Разове 
ґ  доручення

20 161,05 53,68

Н.В. Булах 

Т. В. Лінецька


