
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від  __ _____________ 2022 року  № ____ 
 

м. Олександрія 
 

Про затвердження тарифів на платні соціальні 
послуги, що надаються територіальним 
центром соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії  

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 
№ 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)», Порядку організації надання соціальних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587, Порядку 
регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 428, Порядку установлення диференційованої плати за надання 
соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
№ 429, Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених 
наказом Міністерства соціальної політики України від 07 лютого 2015 року № 1186, з метою 
врегулювання питання надання платних соціальних послуг, відшкодування витрат, 
пов’язаних із утриманням громадян, які бажають обслуговуватися територіальним центром 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії, однак не 
підпадають під безоплатне обслуговування, враховуючи рішення виконавчого комітету 
від __ січня 2022 року та висновки постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити тарифи на платні соціальні послуги, що надаються територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії 
(додаються). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 02.04.2021 № 148 
«Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним 
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 

ПРОЄКТ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
____________ № ____ 

 
 

ТАРИФИ  
на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії   

 
№  
з/п 

Назва заходу Одиниця 
вимірювання 

Витрати часу 
на надання 

послуги, 
хвилин 

Вартість 
послуги, 

грн. 

Диференц
ійована 
вартість  
послуги 
75% *, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 
 Відділення соціальної допомоги вдома 

1 Допомога у веденні домашнього господарства                                           
1.1 Придбання і доставка 

продовольчих, промислових та 
господарських товарів, 
медикаментів: 

Один захід    

- магазин 30 (за потреби) 36,00 27,00 
- аптека 30 (за потреби) 36,00 27,00 
- ринок 60 (за потреби, 

не більше 
одного разу за 

одне 
відвідування) 

73,00 55,00 

1.2 Допомога у приготуванні їжі: Один захід    
- підготовка продуктів для 
приготування їжі, миття овочів, 
фруктів, посуду тощо; 
 

18 (за потреби) 22,00 16,00 

- винесення сміття 
 

8 (за потреби) 10,00 8,00 

1.3 Приготування їжі Один захід 60 (за потреби, 
1 раз за 

відвідування) 

73,00 55,00 

1.4 Допомога при консервації 
овочів та фруктів 

Разове 
доручення 
(до 2 раз в 
місяць в 
сезон) 

60 (за потреби) 73,00 55,00 

1.5 Косметичне прибирання житла Один захід 22 (за потреби) 27,00 20,00 
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1.6 Розпалювання печей, 
піднесення вугілля, дров, 
доставка води з колонки; 
 

Одне 
розпалюванн
я, доставка, 
піднесення,  
розчищення 

42 (за потреби) 51,00 38,00 

розчищення снігу 
 

20 (за потреби) 24,00 18,00 

1.7 Ремонт одягу (дрібний) Разове 
доручення 

6 (за потреби) 7,00 5,00 

1.8 Оплата комунальних платежів 
(звірення платежів) 
 

Одна оплата 45 (за потреби) 55,00 41,00 

1 2 3 4 5 6 
2 Допомога у самообслуговуванні / догляді за дитиною з інвалідністю 

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

Один захід 15 (за потреби) 18,00 14,00 

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

Один захід 15 (за потреби) 18,00 14,00 

2.3 Зміна натільної білизни; 
допомога при зміні натільної 
білизни 

Один захід 15 (за потреби) 18,00 14,00 

2.4 Зміна постільної білизни; 
допомога при зміні постільної 
білизни 

Один захід 20 (за потреби) 24,00 18,00 

2.5 Зміна / заміна підгузок, 
пелюшок 

Один захід 20 (за потреби) 24,00 18,00 

2.6 Купання, надання допомоги при 
купанні 

Один захід 60 (за потреби) 73,00 55,00 

2.7 Миття голови; допомога при 
митті голови 
 

Один захід 15 (за потреби) 18,00 14,00 

2.8 Розчісування, допомога при 
розчісуванні 
 

Один захід 10 (за потреби) 12,00 9,00 

2.9 Гоління, допомога при голінні Один захід 20 (за потреби) 24,00 18,00 

2.1
0 

Обрізання нігтів (без патології) 
на руках або ногах 

Один захід 20 (за потреби) 24,00 18,00 

2.1
1 

Допомога у користуванні 
туалетом (подача й винесення 
судна з подальшою обробкою) 
 

Один захід 20 (за потреби) 24,00 18,00 

2.1 Допомога у користуванні сечо- Один захід 40 (за потреби) 49,00 37,00 
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2 чи калоприймачами 
 

2.1
3 

Допомога у прийнятті їжі Один захід 30 (за потреби, 
1 - 2 рази за 

відвідування) 

36,00 27,00 

2.1
4 

Годування (для ліжкових 
хворих, дітей з інвалідністю) 

Один захід 24 (за потреби, 
1 - 2 рази за 

відвідування) 

29,00 22,00 

2.1
5 

Допомога у догляді за 
особистими речами, зовнішнім 
виглядом 
 

Один захід 30 (за потреби) 36,00 27,00 

3 Допомога при пересуванні в 
побутових умовах (по квартирі) 

Один захід 15 (за потреби) 18,00 14,00 

4 Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами 

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

Разове 
доручення (за 
потреби) 

45 (за потреби) 
згідно з 

індивідуальни
м планом / 
графіком 

55,00 41,00 

1 2 3 4 5 6 
4.2 Сприяння в організації 

консультування отримувачів 
соціальної послуги з питань 
отримання комунально-
побутових, медичних, 
соціальних послуг, питань 
представлення й захисту 
інтересів отримувачів 
соціальної послуги в державних 
і місцевих органах влади, в 
установах, організаціях, 
підприємствах, громадських 
об'єднаннях 

Разове 
доручення (за 
потреби) 

60 (за потреби) 
згідно з 

індивідуальни
м планом / 
графіком 

73,00 55,00 

5 Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання 
навичкам користування ними 

5.1 Допомога у забезпеченні 
технічними засобами 
реабілітації (протезами, 
ортезами, інвалідними 
колясками тощо) засобами 
догляду і реабілітації 

Один захід 
(за потреби) 

45 (за потреби) 
згідно з 

індивідуальни
м планом / 
графіком 

55,00 41,00 

6 Психологічна підтримка 
6.1 Бесіда, спілкування, читання Один захід 

(за потреби) 
30 за потреби 

згідно з 
36,00 27,00 
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газет, журналів, книг індивідуальни
м планом / 
графіком 

6.2 Супроводження (супровід) 
отримувача соціальної послуги 
в поліклініку, на прогулянку 
тощо 

Разове 
доручення 

60 (за потреби) 73,00 55,00 

        Відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги 
1 Послуги, які надаються в приміщенні територіального центру 

1.1 Перукарські послуги 
 Стрижка чоловіча:   
 - Наголо  5 5,00 4,00 
 - Бокс 20 19,00 14,00 
 - Полубокс 20 19,00 14,00 
 - Полька 20 19,00 14,00 
 - Канадка 25 23,00 17,00 
 Стрижка жіноча:   
 - коротка 30 28,00 21,00 
 - коротка з укладанням волосся феном 35 32,00 24,00 
 - середня 40 37,00 28,00 
 - середня з укладанням волосся феном 50 46,00 34,00 
 Інші послуги перукаря: 60 56,00 

 
42,00 

 - корекція брів 
 - корекція борід та вус 
 - фарбування волосся фарбою 

замовника 
 - укладання волосся 
 - миття голови (за потреби) 

1.2 Ремонт одягу (дрібний), пошиття одягу (разом із розкроюванням, 
приміркою тощо) 

 Послуги швачки територіального 
центру: виконує  пошиття та 
лагодження виробів за замовленням 

 
60 

 
55,00 

 
41,00 

 
1 2 3 4 5 

1.3 Автоматичне прання білизни та одягу, прасування 
 Короткий опис послуги: автоматичне 

(прання постільної білизни, рушників, 
верхнього одягу тощо), прасування на 
прасувальній машині та праскою, до 5 
кг сухої білизни  

 
1 кг 

 
18,00 

 
14,00 

1.4 Точіння ножів 3 2,00    - 
1.5 Точіння ножиць 4 3,00        - 
2 Послуги, які надаються вдома 



6 

2.1 Перукарські послуги 
Виконує підстригання за замовленням: 

 Стрижка чоловіча:   
 - Наголо  5 23,00 17,00 
 - Бокс, полубокс, полька 20 37,00 28,00 
 - Канадка 25 42,00 32,00 
 Стрижка жіноча:   
 - коротка 30 46,00 34,00 
 - середня 40 56,00 42,00 

2.2 Побутові послуги  60 70,00 52,00 
2.3 Косіння трави бензокосою  60 71,00 - 
2.3 Розпилювання дров бензопилою  60 71,00 - 
3 Автотранспортні послуги (1км) 

 водій виконує перевезення до пункту 
призначення по заявці підопічного 
(одиниця виміру: 1 км) 

 
1 км 
 

 
10,00 

 
8,00 

       Відділення денного перебування 
1 Послуги сестри медичної з лікувальної фізкультури: 

1.1 Апаратом «Алімп» 20 11,00 - 
1.2 Апаратом УГН-1 «Тубус-кварц» 1 1,00 - 
1.2 Масаж шийно-комірцевої зони та 

голови 
15 8,00 6,00 

1.3 Масаж вздовж хребта  
(від шийного відділу, верхня частина 
грудної клітини, грудний та 
поперековий відділи) 

20 11,00 
 

8,00 

1.4 Масаж кінцівок: 
- верхніх 
- нижніх 

 
20 
20 

 
11,00 
11,00 

 
8,00 
8,00 

1.5 Масаж поперекового відділу  10 5,00 4,00 
2 Заняття в тренажерному залі 60 8,00 6,00 

 
*Якщо вартість соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує 
граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 75 відсотків 
вартості таких послуг.   
 
                                                  __________________________________ 
 


