
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Деснянської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

________________________________ 

 

 

ТАРИФИ 

на соціальну послугу догляду вдома, що надаватиметься Територіальним центром 

 соціального обслуговування Деснянського району міста Києва у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Найменування  

заходів, що складають 

зміст соціальної 

послуги догляду 

вдома 

Опис заходів 
Одиниця 

вимірювання 

Орієнтовний 

час для 

виконання 

заходів 

(хвилин)
1
 

Вартість 

послуги,  

грн
2
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Допомога у 

самообслуговуванні 

    

1.1 Зміна натільної білизни 

Зняти брудну натільну білизну (у разі необхідності 

обробити шкіряний покров вологою серветкою або 

рушником). Взяти чисту білизну, замінити. Підготувати 

брудну білизну для прання. 

Один захід 
15 

(за потреби) 
22,54 

1.2 
Зміна постільної 

білизни 

Зняти брудну постільну білизну, взяти у шафі чисту 

білизну, замінити. Підготувати брудну білизну для 

прання. 

Один захід 
20 

(за потреби) 
30,05 

1.3 
Купання, надання 

допомоги при купанні 

Набрати необхідну кількість води для купання, якщо 

необхідно, підігріти. Покупати, витерти рушником. 

Одягти чисту білизну, розчесати волосся, підрізати нігті. 

Брудну воду вилити у спеціально відведене місце. 

Один захід 
60 

(за потреби) 
90,16 



2 

 

1.4 Миття голови 

Набрати необхідну кількість води для миття голови, якщо 

необхідно, підігріти. Помити голову, витерти рушником. 

Одягти чисту білизну, розчесати волосся. Брудну воду 

вилити у спеціально відведене місце. 

Один захід 
15 

(за потреби) 
22,54 

2 
Ведення домашнього 

господарства 

 
   

2.1 

Придбання і доставка 

продовольчих, 

промислових та 

господарських товарів, 

медикаментів 

Прийняти від отримувача соціальної послуги замовлення 

на закупівлю продовольчих, промислових, господарських 

товарів, медикаментів та кошти на їх придбання. В 

магазині та/або аптеці купити відповідний товар, який 

разом з чеком доставити отримувачу. 

Один захід 

84 

(за потреби, 

не більше 

одного разу 

за одне 

відвідування) 

126,22 

2.2 

Допомога у 

приготуванні їжі 

(підготовка продуктів 

для приготування їжі, 

миття овочів, фруктів, 

посуду, винесення 

сміття тощо) 

З метою підготовки продуктів для приготування їжі 

необхідно помити овочі та фрукти, почистити їх та 

порізати. Для миття посуду у помешканні, де відсутнє 

централізоване водопостачання, необхідно принести воду 

та підігріти її на плиті, помити посуд. Брудну воду 

винести і вилити в спеціальне відведене місце. У 

помешканнях з централізованим водопостачанням – 

замочити посуд у розчині, помити та ополоснути. 

Винести сміття у контейнер з твердими побутовими 

відходами, помити відро. 

Один захід 
18 

(за потреби) 
27,05 

2.3 Приготування їжі 

Почистити овочі, нарізати. Поставити воду на плиту чи 

плитку. Після закипання вкинути підготовлені овочі і все, 

що необхідно для приготування страви, зварити. 

Один захід  

60 

(за потреби, 

1-2 рази за 

відвідування) 

90,16 

2.4 
Годування (для 

ліжкохворих) 

Погодувати хворого приготованою стравою, яку, у разі 

необхідності, роздрібнити (перетерти, процідити), після 

чого здійснити гігієнічне полоскання ротової порожнини, 

вимити обличчя, прибрати і помити посуд. 

Один захід 

24  

(за потреби, 

1-2 рази за 

відвідування) 

36,06 



3 

 

2.5 Прибирання житла:      

 косметичне прибирання 

Приміщення замести віником або прибрати пилососом (за 

наявності), здійснити вологе прибирання пилу, скласти 

речі, винести сміття. 

Один захід 
18  

(за потреби)  
27,05 

 вологе прибирання 
Приміщення замести віником, здійснити вологе 

прибирання пилу, підлоги 
Один захід 42  63,11 

 генеральне прибирання 

Вибити килими та доріжки або прибрати пилососом (за 

наявності),  здійснити вологе прибирання пилу, підлоги,  

зняття павутини, миття вікон, дверей, підвіконня. 

Один захід 126 189,34 

2.6 
Миття вікон (не більше 

трьох) 

Нанести розчин для миття вікон на скло та рами вікна, 

після чого змити чистою водою та протерти сухою і 

чистою ганчіркою. Миття вікон проводиться при 

температурі повітря не нижче +18С. 

Одне миття 

одного вікна 
30 45,08 

2.7 
Прання білизни та 

одягу 

Підготувати білизну до прання. Завантажити у пральну 

машину, у випадку ручного прання – налити воду у 

миску, випрати речі. Випрану білизну розвішати, брудну 

воду вилити у спеціально відведене місце. 

Одне прання 

(до 1,5 кг сухої 

білизни) 

30 

(за потреби)  
45,08 

2.8 Прасування 
Попрасувати випрану білизну, посортувати відповідно до 

найменувань, скласти у шафу. 

Одне 

прасування (до 

1,5 кг сухої 

білизни) 

30 

(за потреби)  
45,08 

2.9 Ремонт одягу (дрібний) 
Пришити ґудзики (петельку, вішалку або інше), підшити, 

розшити, втягнути резинку, тощо). 

Разове 

доручення 

6  

(за потреби) 
9,02 

3 

Забезпечення 

супроводження 

(супровід отримувача 

соціальної послуги у 

поліклініку тощо) 

Забезпечити супровід отримувача соціальної послуги у 

поліклініку тощо, попередньо здійснивши його запис на 

прийом до лікаря, допомогти йому одягнутися. Якщо 

отримувач за станом здоров’я не в змозі у супроводі 

соціального робітника дістатися до поліклініки, 

замовляється автомобіль. 

Разове 

доручення 

78 

(за потреби) 
117,21 



4 

 

4 

Надання допомоги в 

оплаті комунальних 

послуг (заповнення 

абонентних книжок, 

оплата комунальних 

рахунків, звірка 

платежів, заміна 

книжок) 

Зняти показники лічильників, заповнити абонентську 

книжку (за наявності), отримати в отримувача соціальної 

послуги кошти для оплати наданих комунальних послуг, 

провести оплату. Повернути абонентську книжку. За 

необхідності провести звірку платежів та заміну 

абонентських книжок у відповідних організаціях. 

Одна оплата  
 45  

(за потреби) 
67,62 

5 

Надання допомоги в 

оформленні документів 

(оформлення субсидій 

на квартирну плату і 

комунальні послуги) 

Для оформлення житлової субсидії отримати в 

отримувача соціальної послуги необхідні документи та 

передати в структурний підрозділ з питань соціального 

захисту населення для нарахування субсидій. 

Повідомлення про призначення субсидії або про її 

відмову передати отримувачу. 

Одне 

оформлення 

60 

(за потреби) 
90,16 

 

Примітки: 
1
 Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги догляду вдома, є орієнтовним і може бути скоригований з огляду на 

ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у сторонній допомозі. Норми витрат часу для виконання окремих заходів 

можуть визначатись на підставі актів хронометражу в індивідуальному порядку. 
2
 У разі зміни на державному рівні умов оплати праці, цін, тарифів тощо, розміри яких застосовувались при проведенні розрахунків тарифів 

на соціальну послугу догляду вдома, розрахунки вартості заходів, що складають її зміст, підлягають перегляду  у порядку, встановленому 

законодавством. При отриманні соціальної послуги догляду вдома отримувачем додатково сплачуються вартість матеріалів, які 

використовуються при наданні заходів соціальної послуги, виходячи з нормативів їх використання, їх вартості тощо. 

 

 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

Анастасія ФІЛОНЕНКО 

 

«___» _______________2021 р. 


