
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

про проведення консультацій з громадськістю 

у формі публічного громадського обговорення 

проєкту розпорядження Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

 

«Про затвердження тарифів на платну соціальну послугу «догляд вдома», 

що надається Територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва на 2021 рік» 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення: 

- проєкт розпорядження «Про затвердження тарифів на платну соціальну 

послугу «догляд вдома», що надається Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва на 

2021 рік». 

 

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та 

зауважень до проєкту регуляторного акту. 

 

Головним розробником нормативно-правового акту є Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Оболонського району м. Києва. 

 

Строк подання пропозицій та зауважень: 23.06-02.07.2021 року. 

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції: (044) 411-12-54. 

 

Контактна особа: 

1. Кравченко Тетяна Дмитрівна – заступник директора Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району 

м. Києва. 

 

Електронна сринька для подання звернень та пропозицій в режимі 

електронного листування: tcobl@ukr.net. 

 

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 04209, м. Київ, вул. Озерна,     

18-А. 

 

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 23 червня 2021 

року на субвебсторінці Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації http://obolon.kievcity.gov.ua. 

 

http://obolon.kievcity.gov.ua/


 

  

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__________________                  № _________________ 

 

Про затвердження тарифів на платну соціальну послугу «догляд вдома», 

що надається Територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва на 2021 рік 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», частини 3 та частини 9 статті 28 Закону України «Про соціальні 

послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428 

«Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»,          

01 червня 2020 року № 429 «Про затвердження Порядку установлення 

диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 29 грудня  2009 

року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)», наказів Міністерства соціальної 

політики України від 13 листопада 2013 року № 760 «Про затвердження 

Державного стандарту догляд вдома», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 22 листопада 2013 року за № 1990/24522, від 07 грудня 2015 року   

№ 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості 

соціальних послуг», та від 23 червня 2020 року № 429 «Про затвердження 

Класифікатора соціальних послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09 липня 2020 року за № 643/34926 з метою організації надання 

соціальної послуги догляду вдома з установленням диференційованої плати 

залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача 

соціальних послуг чи третіх осіб 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 

1. Затвердити тарифи на платну соціальну послугу «догляд вдома», що  

надається Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Оболонського району м. Києва на 2021 рік, що додаються. 

 

2. Директорові Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва забезпечити 

надання платних соціальних послуг відповідно до вимог законодавства.  

 

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення. 



 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації              

Трофимова А.В. 

 

 

Голова               Кирило ФЕСИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

___________________ №______ 

 

 

Тарифи на платну соціальну послугу «догляд вдома», що надається 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Оболонського району м. Києва на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва послуги Одиниця 

вимірювання 

Витрата 

часу на 

надання 

послуги, 

хвилин 

Вартість 

послуги 

(грн) 

1 Допомога у 

самообслуговуванні 

  
 

1.1 Вмивання, обтирання, 

обмивання 

Один захід 15 (за 

потреби) 

22,16 

1.2 Вдягання, роздягання, 

взування 

Один захід 15 (за 

потреби) 

22,16 

1.3 Зміна натільної білизни Один захід 15 (за 

потреби) 

22,16 

1.4 Зміна постільної білизни Один захід 20 (за 

потреби) 

29,55 

1.5 Купання, надання допомоги 

при купанні 

Один захід 60 (за 

потреби) 

88,65 

1.6 Чищення зубів Один захід 15 (2 рази на 

тиждень або 

за потреби) 

22,16 

1.7 Миття голови Один захід 15 (за 

потреби) 

22,16 

1.8 Розчісування Один захід 10 (за 
14,78 



 

потреби) 

1.9 Гоління Один захід 20 (за 

потреби) 

29,55 

1.10 Обрізання нігтів (без 

патології) на руках або 

ногах 

Один захід 20 (за 

потреби) 

29,55 

1.11 Стрижка волосся (не 

модельна) 

Один захід 30 (за 

потреби) 

44,33 

1.12 Допомога у користуванні 

туалетом (подача й 

винесення судна з 

подальшою обробкою) 

Один захід 20 (за 

потреби) 

29,55 

1.13 Допомога у користуванні 

сечо- чи калоприймачами 

Один захід 40 (за 

потреби) 

59,10 

1.14 Навчання навичкам 

самообслуговування 

Разове 

доручення 

15 
22,16 

2 Ведення домашнього 

господарства 

  
 

2.1 Придбання і доставка 

продовольчих, промислових 

та господарських товарів, 

медикаментів 

Один захід 84 (за 

потреби, не 

більше 

одного разу 

за одне 

відвідування) 

124,11 

2.2 Допомога у приготуванні їжі 

(підготовка продуктів для 

приготування їжі, миття 

овочів, фруктів, посуду, 

винесення сміття тощо) 

Один захід 18 (за 

потреби) 

26,60 

2.3 Приготування їжі Один захід 60 (за 

потреби, 1-2 

рази за 

відвідування) 

88,65 

2.4 Годування (для ліжкових Один захід 24 (за 
35,46 



 

хворих) потреби, 1-2 

рази за 

відвідування) 

2.5 Допомога при консервації 

овочів та фруктів 

Разове 

доручення 

90 (за 

потреби) 

132,98 

2.6 Прибирання житла:   
 

 а) косметичне прибирання 
Один захід 

18 (за 

потреби) 

26,60 

 б) вологе прибирання 
Один захід 

42 (за 

потреби) 

62,06 

 в) генеральне прибирання 
Один захід 

126 (за 

потреби) 

186,17 

2.7 Миття вікон (не більше 3) Одне миття 

одного вікна 

30 (за 

потреби, не 

більше 3 

вікон) 

44,33 

2.8 Обклеювання вікон Разове 

доручення 

30 (за 

потреби, не 

більше 3 

вікон) 

44,33 

2.9 Прання білизни та одягу Одне прання 

(до 1,5 кг 

сухої білизни 

30 (за 

потреби) 

44,33 

2.10 Прасування Одне 

прасування 

(до 1,5 кг 

сухої білизни) 

30 (за 

потреби) 

44,33 

2.11 Ремонт одягу (дрібний) Разове 

доручення 

6 (за 

потреби) 

8,87 

3 Забезпечення 

супроводження (супровід 

споживача соціальних 

послуг у поліклініку тощо) 

Разове 

доручення 

78 (за 

потреби) 

115,25 



 

4 Надання допомоги в оплаті 

комунальних послуг 

(заповнення абонентних 

книжок, оплата 

комунальних послуг, 

звірення платежів, заміна 

книжок) 

Одна оплата 45 (за 

потреби) 

66,49 

5 Надання допомоги в 

оформленні документів 

(оформлення субсидій на 

квартирну плату і 

комунальні послуги) 

Одне 

оформлення 

60 (за 

потреби) 

88,65 

6 Написання листів, заяв, 

скарг, отримання довідок, 

інших документів 

Один лист 30 (за 

потреби) 

44,33 

7 Представництво інтересів в 

органах державної влади, 

установах, підприємствах та 

організаціях (виконання 

доручень, пов’язаних з 

необхідністю відвідування 

різних організацій) 

Одне 

доручення 

72 (за 

потреби) 

106,38 

8 Надання послуг з виконання 

ремонтних робіт (допомога в 

ремонті житлових 

приміщень) 

Разове 

доручення 

240 (1 раз на 

рік) 

354,60 

9 Навчання користуванню та 

вироблення практичних 

навичок самостійного 

користування технічними 

допоміжними і 

обов’язковими гігієнічними 

засобами (протезами, 

ортезами, інвалідними 

колясками, катетерами, 

калоприймачами тощо) 

Разове 

доручення 

45 (за 

потреби) 

66,49 

10 Спостереження за станом 

здоров’я, допомога у 

Разове 

доручення 

15 (за 

потреби) 

22,16 



 

проведенні процедур, 

пов’язаних зі здоров’ям, 

надання допомоги до 

приходу лікаря, виклик 

лікаря додому 

11 Сприяння в отриманні 

медичної допомоги в 

установах охорони здоров’я 

та лікувально-

профілактичних установах 

Разове 

доручення 

30 (за 

потреби) 

44,33 

12 Сприяння у направленні до 

стаціонарної установи, 

установи охорони здоров’я 

та соціального захисту 

населення 

Разове 

доручення 

20 (за 

потреби) 

29,55 

13 Проведення відповідно до 

призначень лікаря медичних 

процедур за наявності 

ліцензії на медичну 

діяльність цього виду 

Разове 

доручення 

30 (за 

потреби) 

44,33 

14 Надання допомоги у 

виконанні реабілітаційних 

(лікувально-фізичних) вправ 

Разове 

доручення 

45 (за 

потреби) 

66,49 

15 Сприяння в отриманні 

протезно-ортопедичної 

допомоги, технічних 

(допоміжних засобів), а 

також засобів догляду і 

реабілітації 

Разове 

доручення 

90 (за 

потреби) 

132,98 

16 Психологічна підтримка 

(бесіди, спілкування, 

мотивація до активності) 

Разове 

доручення 

60 (за 

потреби) 

88,65 

17 Сприяння в організації 

консультування отримувачів 

послуги із соціально-

правових питань, питань 

отримання комунально-

побутових, медичних, 

Разове 

доручення 

72 (за 

потреби) 

106,38 



 

соціальних послуг, питань 

представлення й захисту 

інтересів отримувачів 

соціальної послуги у 

державних і місцевих 

органах влади, в установах, 

організаціях, підприємствах, 

громадських об’єднаннях 

18 Допомога в організації 

взаємодії з іншими 

фахівцями та службами 

Разове 

доручення 

20 (за 

потреби) 

29,55 

19 Надання інформації з питань 

соціального захисту 

населення 

Разове 

доручення 

20 (за 

потреби) 

29,55 

 

 

Начальник управління соціального  

захисту населення Оболонської районної  

в місті Києві державної адміністрації    Олена КЛЕБАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації «Про затвердження тарифів на соціальну 

послугу «догляд вдома», що надається Територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського 

району м. Києва на 2021 рік» 

 

1. Мета 
Проєкт акта розроблено з метою затвердження тарифів на економічно 

обґрунтованому рівні тарифів на соціальну послугу догляду вдома для  організації 

її надання з установленням диференційованої плати залежно від доходу 

отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг чи 

третіх осіб. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Підставою до розроблення проєкту акта є пункт 4 постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428 «Про затвердження Порядку 

регулювання тарифів на соціальні послуги» яким встановлено, що тарифи на 

соціальні послуги щороку визначаються надавачами соціальних послуг і 

затверджуються їх засновниками один раз на рік. 

Прийняття даного розпорядження вирішить проблему врегулювання питань, 

що пов’язані із змінами у законодавстві та в організації надання соціальної 

послуги «догляд вдома» із встановленням диференційованої плати залежно від 

доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних 

послуг чи третіх осіб. 

 

3. Основні положення проєкту акта 
Проєктом розпорядження передбачено затвердження тарифів на соціальну 

послугу догляду вдома, що надаватиметься Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва          

у 2021 році, на економічно обґрунтованому рівні для забезпечення прозорості при 

розрахунках за надану послугу, раціонального використання бюджетних коштів та 

підвищення якості надання послуги. 

 

4. Правові аспекти 

Проєкт акта розроблено відповідно до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428 «Про затвердження Порядку 

регулювання тарифів на соціальні послуги», 01 червня 2020 року № 429 «Про 

затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання 

соціальних послуг», від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», 

наказів Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року      

№ 760 «Про затвердження Державного стандарту догляд вдома», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України від 22 листопада 2013 року за № 1990/24522,       

від 07 грудня 2015 року № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій 



 

розрахунку вартості соціальних послуг», та від 23 червня 2020 року № 429 «Про 

затвердження Класифікатора соціальних послуг», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 09 липня 2020 року за № 643/34926. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Проєктом розпорядження передбачено витрати коштів з бюджету міста Києва 

для головного розпорядника коштів Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністраціії за надання соціальних послуг отримувачам в орієнтовному розмірі – 

97000,00 грн. на рік. 

Також проєктом розпорядження передбачено надходження до державного 

бюджету в орієнтовному розмірі – 98137,80 грн. на рік. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт розпорядження було розміщено на офіційному сайті Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації для публічного громадського 

обговорення. За результатами громадського обговорення пропозицій та зауважень 

не надходило. 

Проєкт розпорядження погоджено без зауважень з Всеукраїнською 

громадською організацією «Асоціація інвалідів-спинальників України». 

 

7. Оцінка відповідності 
У проєкті акта відсутні положення, що: стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації. 

 

8. Прогноз результатів 

Результатом реалізації розпорядження «Про затвердження тарифів на 

соціальну послугу «догляд вдома», що надається Територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району   

м. Києва на 2021 рік» стане забезпечення прозорості при розрахунках за надану 

соціальну послугу та раціональне використання бюджетних коштів. 

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток 

регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок 

праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи 

погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та 

навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення 

атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами. 

 

Начальник управління соціального  

захисту населення        Олена КЛЕБАНОВА 

 

« ____ »____________20___ р. 


