
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 13.05.2021 р. № 1125 

          м. Вінниця 
 

Про затвердження тарифів  

на платні соціальні послуги, 

які надаються Територіальним 

центром соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) міста Вінниці 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р.          

№ 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами, від 01.06.2020 р. № 428 

«Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», наказу 

Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 р. № 760 «Про 

затвердження Державного стандарту догляду вдома», пункту 1.13 додатку № 2 

до рішення Вінницької міської ради від 26.02.2021 р. № 216 «Про затвердження 

Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вінниці з Переліком соціальних послуг, умовами та 

порядком їх надання структурними підрозділами Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці в новій 

редакції», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від   

26.01.2017 р. № 206 «Про затвердження Положення про порядок надання 

платних соціальних послуг Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці» зі змінами, 

керуючись підпунктом 2 пункту а) статті 28, частини 1 статті 52, частини 6 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити тарифи на платні соціальні послуги, які надаються 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) міста Вінниці, згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.04.2020 р. № 852 «Про затвердження тарифів на платні 

соціальні послуги, які надаються Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці». 



3. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в 

засобах масової інформації. 

4. Дане рішення набуває чинності з 01.06.2021 р. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Г. Якубович. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.05.2021 р. № 1125 

 

Тарифи на платні соціальні послуги, 

які надаються Територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Вінниці громадянам, які не здатні до 

самообслуговування (без ПДВ) 

 

№ з/п Назва заходу 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Рекомендо-

вані 

витрати 

часу на 

надання 

послуги, як 

середній 

показник 

(хвилин) 

Вартість 

надання 

послуги  

(без ПДВ) 

(грн.) 

ІІІ, IV, V 

групи 

рухової 

активності 

1. Соціальна послуга догляд вдома: 

1.1. Ведення домашнього господарства: 

1.1.1. 

Придбання і доставка 

продовольчих, промислових 

та господарських товарів, 

медикаментів* 

Один захід 84 (за потреби, 

не більше одного 

разу за одне 

відвідування) 

76,61 

1.1.2. 
Приготування їжі  Один захід 60 (за потреби 1-

2 рази за 

відвідування) 

54,72 

1.1.3. Допомога у приготуванні їжі Один захід 18 (за потреби) 16,42 

1.1.4. 
Допомога при консервації 

овочів та фруктів 

Разове 

доручення 

90 (за потреби) 82,08 

1.1.5. Прибиранні житла: 

1.1.5.1. 
Косметичне прибирання 

житла 

Один захід 

 

18 (за потреби) 16,42 

1.1.5.2. Вологе прибирання житла 42 (за потреби) 38,30 

1.1.5.3. 
Генеральне прибирання 

житла 

126 (за потреби) 114,91 

1.1.6. 

Розпалювання печей 

(грубок) з піднесенням 

вугілля, дров* 

Одне 

розпалюванн

я 

42 (за потреби) 38,30 

Розчистка снігу  Один захід 

Доставка води з колонки 

(колодязя)* 

Один захід 



1.1.7. 
Миття вікон (не більше 

трьох)  

Одне миття 

одного вікна 

30 (за потреби, 

не більше трьох 

вікон) 

27,36 

1.1.8. 
Обклеювання вікон  Разове 

доручення 

30 (за потреби, 

не більше трьох 

вікон) 

27,36 

1.2. 

Забезпечення 

супроводження (супровід 

споживача соціальних 

послуг у поліклініку, тощо)  

Разове 

доручення 

78 (за потреби) 71,14 

1.3. 

Надання допомоги в оплаті 

комунальних послуг 

(заповнення абонентних 

книжок, оплата 

комунальних послуг, 

звірення платежів, заміна 

книжок)  

Одна оплата 45 (за потреби) 41,04 

1.4. 

Надання допомоги в 

оформленні документів 

(оформлення субсидій на 

квартирну плату і 

комунальні послуги)  

Одне 

оформлення 

60 (за потреби) 54,72 

1.5. 

Написання листів, заяв, 

скарг, отримання довідок, 

інших документів  

Один лист 30 (за потреби) 27,36 

1.6. 

Надання допомоги 

громадянам у приватному 

секторі з проведення 

сільськогосподарських робіт 

(обробці присадибної 

ділянки) 

Разове 

доручення 

(не більше 

0,02 га) 

138 (за потреби) 125,86 

2. Соціальна послуга представництво інтересів: 

2.1 

Представництво інтересів в 

органах державної влади, 

місцевого самоврядування, 

установах, підприємствах та 

організаціях (виконання 

доручень, пов’язаних з 

необхідністю відвідування 

різних організацій)  

Одне 

доручення 

72 (за потреби) 65,66 

3. Натуральна допомога (перукарські послуги): 

3.1. 
Стрижка волосся (не 

модельна) 

Один захід 30 (за потреби) 27,33 

* Доставка товарів (вагою до 7 кг) або одного відра (об’ємом до 7 л). 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                   С. Чорнолуцький 



Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послух) 

міста Вінниці 

 

Корнієнко Наталія Анатоліївна 

 

Юрисконсульт 

 


