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Керуючись ст.25, З4 Закону УкраТни <Про м
YKpaiHi>, вiдповiдно до Бюджетного кодексу Ук
Украiни, Господарського кодексу Украiни, Закону
послуги)> вiд l7.01.2019 р. Лl'9 267|-VПI, Поста
Украiни <Про органiзацiю надання соцiальних
587, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни (П
регулювання тарифiв на соцiальнi послуги> вiд
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про

установлення диференцiйованоi плати за надання
0|.06,2020 р. t\{b 429,Постанови Кабiнету MiHicTpiB
дiяльностi територiальних центрiв соцiального
соцiальних послуг)> вiд 29.|2.2009р. Jф1417 зi змiн
VliHicTpiB Украiни <Щеякi питання дiяльностi це
послуг) вiд 03.03.2020р. J\'9l77, Наказу MiHi
Украiни кПро затвердження ,.Щержавного стан
l 3. 1 l .201 3р. JФ 7 60, Методичних рекомендацi
соцiальних послуг, затверджених наказом MiHi
вiд 07.12.20|5р. J\Ъ 1186, рiшення II пленарного
скликання Безлюдiвськоi селищноi ради <<Про
надання соцiальних послуг)), затвердження Поло
надання соцiальних послуг) та вжиття заходi.
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I. Загальнi положення

1.1. Положення про порядок та умови надання пл

установлення диференuiйованоi плати за

комун€tльноТ установи <I-{eHTp надання соцiальни
селищноТ ради (далi - IJeHTp) розроблено з метою
<Про соцiальнi послуги>>. Положення визнача€ п
послуг, установлення диференцiйованоi плати за н
категорii осiб, яким вони надаються, умови та пор
соцiальноi допомоги вдома КУ <I-{eHTp надан
Безлюдiвськоi селищноi ради.

|.2. Нормативно - правовою базою надання

установлення диференцiйованоi плати за надання
Бюджетний кодекс Украiни, I-{ивiльний кодекс
кодекс Украiни, Закон Украiни кПро мiсцеве
21.05,|997 р. J\Ъ 280/97-ВР, Закон Украiни <Про
17.01.2019 р. J\Ъ 2671-VIII , Постанова Кабiнету
органiзацiю надання соцiальних послуг)) вiд 01.06.
Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про затверджен
тарифiв на соцiальнi послуги>> вiд 0|.06.2020 р. Jф
MiHicTpiB Украiни <Про затвердження

диференцiйованоТ плати за надання соцiальних пос
429, Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
територiальних центрiв соцiального обслуговува
послуг) >> вiд 29.|2.2009р. Jф1417 зi змiнами,
Украiни <Щеякi питання дiяльностi центрiв надан
03.03 .2020р. Jф177, Наказ MiHicTepcTBa соцiально
затвердження Щержавного стандарту догляду вдо
Методичнi рекомендацiТ розрахунку BapTocTi соцiал
наказом Мiнсоцполiтики вiд 07.|2.2015р. JФ 1186
засiдання I cecii VIII скликання Безлюдiвсько
створення КУ <I_{eHTp надання соцiальних послуг)),
про КУ <Центр надання соцiа_гtьних послуг)) та
державноi реестрацii> вiд |0.12.2020р. та iнших нор

1,3. Платнi послуги та установлення диференцiй
соцiальних послуг запровадженнi з метою
задоволення потреб пенсiонерiв, якi не здатнi д
зв'язку з похилим BiKoM, хворобою, iнвалiднiстю i

забезпечити iм догляд i допомогу та середньомiсяч
перевищуе:

. два прожитковi мiнiмуми, mle не перев
мiнiмуми для вiдповiдноi категорii
диференцiйованоi плати (частина ва
сплачусться надавачу соцiальних п
послуг);

тних соцl€tпьних послуг,
ня соцlальних послуг
послуг) Безлюдiвськоi

конання Закону Украiни
iK платних соцizlльних
ня соцiальних послуг

док ix надання вiддiлом
соцiальних послуг)

них соцl€шьних послуг,
аJIьних послуг е:

краiни, Господарський
вання в YKpaTHi> вiд

соцiальнi послуги> вiд
iHicTpiB Украiни <Про
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,уг> вiд 0|.06.2020 р. Jф
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о понад чотири прожитковi мiнiмуми для
платнi послуги за рахунок отримувача

Положення визначае органiзацiйно п
комунаJIьною установою KI_{eHTp надання соцiальн
селищноi ради соцiальних послуг.

Положення розроблене з урахуванням Поря
на соцiальнi послуги, Iцо надаються комун€tльною у
соцiальних послуг> Безлюдiвськоi селищноi ради,
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня2020 року

II. Порядок надання платних соцiал

- . Платнi соцiальнi послуги та установлення
надання соцiальних послуг надаються гро
самообслуговування у зв'язку з похилим BiK
i мають рiдних, якi повиннi забезпечити i
середньомiсячний сукупний дохiд яких переви

о два прожитковi мiнiмуми, але не перев
мiнiмуми для вiдповiдноi категорii
диференцiйованоi плати(частина ва
сплачуеться надавачу соцiальних п
посlryг);

о понад чотири прожитковi мiнiмуми дJuI
- платнi послуги за рахунок отримувача

У виняткових (iндивiдуальних) випадках гро
якi повиннi забезпечити iм догляд i допомогу,
за соцiальне обслуговування (надання соцiаJIьних
коли TaKi рiднi нzUIежать до малозабезпечених
соцiальну допомоry в установленому законодавст
похилого BiKy, визнанi iнвалiдами у встановлено
психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у м
яких дiти перебувають в iнтернатних закладах або
також розгляд iндивiдуальних випадкiв (скл
матерiальнi умови; склад i BiK членiв ciM'i;
проживання; наявнiсть статусу УВВ, УБД, IBBB;
- комунальнi послуги; внутрiшньо перемi:
антитерористичноТ операцii; безробiтнi особи;
дiтей), що впливають на соцiальну незахищенiсть
соцiальне обслуговування тощо), рiшення про н
безоплатнiй ocHoBi (за рахунок бюджетних коштiв)
визначення права на отримання соцiальних послуг
пiльгових умовах.

2,2.Надання платних соцiальних послуг та устан
плати за надання соцiальних послуг здiйснюеться пiдставi письмовоТ заяви
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особи, яка ik потребуе. У разi, коли особа, яка п
череЗ похилиЙ BiK, iнвалiднiсть, стан здоров'я
спроможна самостiйно прийняти рiшення про
соцiапьних послуг, заяву зобов'язанi подати
особи або опiкун. Змiст та обсяг соцiальноi
отримувача визначаеться iндивiдуально з€шеж
зазначаеться в iндивiдуальному планi надання
невiд'емною частиною договору про надання соцiал

2.З Визначення розмiру плати за соцiальнi послуl
обсягУ послуГ здiйснюе комун€шЬна установа <I],
послуг) Безлюдiвськоi селищноi ради вiдповiдно
тарифiв на соцiальнi послуги, затвердженого пос
Украiни вiд 01 червня 2020 року Jф 428.

2.4 Надання послуг здiйснюеться соцiальними
соцlzшьноl допомоги вдома комунальноi у
соцiальних послуг>> Безлюдiвськоi селищноi ради.
на платних умовах здiйснюсться поряд з громадя
за рахунок бюджетних коштiв (безоплатно).

III. Перелiк платних соцiальних послуг, якi
<Щентр надання соцiальних послуг>> Безлюдi

Перелiк соцiальних послуг визначаеться Кл
послуг затверджений наказом MiHicTepcTBa с
2З.06.2020 ЛЬ 429 , а саме:

З. 1 . Ведення домашнього господарства.
З.2. Придбання i доставка продоволь
господарських ToBapiB, медикаментiв, книг i п
3.3. Органiзацiя харчування.
3.4. Прання бiлизни та одяry.
3.5. Ремонт одяry (лрiбниИ1.
З.6. Здiйснення caHiTapHo - гiгiенiчних заходi
(перебування).
З.7 . Забезпечення супроводження.
З.8. Надання допомоги в оформленнi документi
З.9. Надання допомоги в оплатi
iнших платежiв.
3. 1 0. Органiзацiя надання консультацiй лiкаря
(перебування).
3.1 1. Органiзацiя дозвiлля.
З.12. Надання допомоги проведеннiэ.lZ. падання допомоги у проведеннl сlл]
(обробiток присадибноi дiлянки (обробiток
бiльше 0,2 га).
З.13. Надання допомоги в peMoHTi житлових

комунаJIьн

матерiалiв i пiдготовчих робiт).
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З.|4. Iншi соцiальнi послуги, на якi
комунальноi установи KI_{eHTp

Безлюдiвськоi селищноТ ради.

IY. Органiзацiя роботи по наданню платних
установлення диференцiйованоi плати за нада

громадянам, якi знаходяться на обслуговуваннi
<<Щентр надання соцiальних послуг>> Безлюдiв

4.|. При наданнi платних соцiальних послуг
диференцiйованоi оплати отримувач зобов'язани
комунальнiй ycTaHoBi <I_{eHTp надання соцiальн
селищноi ради, що надае TaKi послуги, кошти
затверджених директором цiеi установи та зазначе

Отримувач платить за наданi платнi со
установленням диференцiйованоi плати за
щомiсячно з дати укладання Щоговору протягом 5

комунЕuIьною установою <IJeHTp надання соцiальн
селищноi ради Акта про виконання наданих платних

Найменування та обсяг соцiальних послуг
встановлення диференцiйованоi плати фiксусться
наданих пJIатних послуг та пiдтверджусться
соцiального робiтника.

4.2, Акти про виконання наданих платних послуг п
завiдувачу вiддiлення соцiальноi допомоги вдома,
головному бухгалтеру, з под€шьшою передачею ди

4.З. Оплата за отриманi посJIуги здiйснюеться
наприкiнцi мiсяця, згiдно Акта про виконання
спецiальний реестрацiйний рахунок комунальноi у
соцiальних послуг) Безлюдiвськоi селищноi рuд
!ержавного Казначейства УкраТни.

4.4. Використання отриманих коштiв
спецiальний реестрацiйний рахунок
соцiальних послуг) Безлюдiвськоi
lержавного Казначейства Украiни.

4.5. Головний бухгалтер комун€tльноi установи <If
послуг> Безлюдiвськоi селищноi ради щомiсячно та
подае директору узагальнену iнформацiю про
послуг та послуг з встановленням диференцiйованоТ

4.6. Головний бухгалтер комунальноi установи <I_{

послуг) Безлюдiвськоi селищноТ ради контрол
документацiю про надання платних соцiальни

можливе лиш
комунальноi у
селищноi рад.

затве
надання

,eHi тарифи директором
соцiальних послуг)

ьних послуг та
я соцrальних послуг

av aкомунальнlи ycTaнoBl
bKoi селищноТ ради

або з установленням
щомiсячно сплачувати
послуг) Безлюдiвськоi

вiдповiдно до тарифiв,

у додатковiй угодi.
iальнi послуги або з
ня соцlапьних послуг

днiв пiсля пред'явлення
послуг) Безлюдiвськоi

послуг.
на платнiй ocHoBi та
в aKTi про виконання

пiдписом замовника i

даються на погодження
на перевiрку та пiдпис

ру на затвердження.

,вачем послуги один раз
них платних послуг на

нови <I]eHTp надання

, вiдкритий в органах

пiсля зарахування ik на
,анови <IfeHTp надання
, вiдкритий в органах

нтр надання соцi€Llrьних
щоквартчlJIьно анЕuliзуе i
ня платних соцiальних
ати.

нтр надання

фiнансово
послуг та

соцiальних
звiтну

послуг з



встановленням диференцiйованоi плати, вживае
недопущення порушень.

4.7. Дiя договору про соцiальне обслуговува
припинясться у разi вiдмови вiд внесення плати за п

4.8. Спiрнi питання, що виникають мiж сторона
.Щоговору про надання соцi€Lltьних послуг розв'яз
cTopiH.

Y. Порядок встановлення цiн на платнi со

установлення диференцiйованоi плати за нада
громадянам, якi знаходяться на обслуговуваннi

<<Щентр надання соцiальних послуп> Безлюдi:

5.1. Тарифи на платнi соцiальнi послуги
диференцiйованоi оплати встановлюються комун
надання соцiальних послуг) Безлюдiвськоi сели
Порядку регулювання тарифiв на соцiальнi
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01 ч
затверджуються директором.

5.2. BapTicTb соцiальноi послуги розраховуеться в

обЦрунтованих планових витрат, визначених н
гаJIузевих нормативiв витрат ресурсiв,калькуляцii _

за рахунок бюджетних коштiв, з урахуванням цiн
послуги за попереднiй перiод на ocHoBi
показникiв.

5.3. BapTicTb кожноi соцiальноi послуги визна
типовоi структури витрат для визначення ва

розрахунку на одну людино-годину (залежно вiд
послуги), яка мiстить cTaTTi прямих та адмiнiстрати

5.4. Що прямих витрат мають н€uIежати:
о заробiтна плата i единий внесок на заг€Lл

соцiальне страхування основного та допомi
. придбання ToBapiB, робiт i послуг, безп

наданням соцiальноi послуги основним l

тому числi предмети, матерiали, обладнання
перев'язувальнi матерiли; продукти харчу
послуги; iншi витрати на придбання ToBapiB,

о iншi прямi витрати, необхiднi для
транспортування, ремонт i обслуговування
iнших спецiальних засобiв, амортизацiю сп
iнших спецiальних засобiв тощо).

ьною установою <I-{eHTp

ноi Ради
УГИ,

вня 2020

необхiднi заходи щодо

ня на
ги.

и при
я

iальнi послуги та
ня соцiальних послуг
комунальнiй ycTaHoBi
Koi селищноi ради

або установленням

виконаннi умов
за домовленiстю

вiдповiдно до
затвердженого

року J\Ъ 428. i

мов надання

вiдно до економiчно-
пiдставi державних i

i соцiальних послуг
а матерiальнi ресурси та

рахункових фiнансових

окремо на ocHoBi
послуги в

соцiальноi
i соцiальноi

их витрат.

нообов'язкове державне
ого персоналу;

lдньо пов'язаних з

омiжним персонЕLпом( у
iHBeHTap; медикаменти,
ня; супутнi роботи та
iT i послуг);

надання послуги ("а
iапъного обладнання та

цiального обладнання та



5.5.
о
До адмiнiстративних вiдносяться витрати:

на заробiтну плату та единий внесок на зага"гI

соцizIJIьне страхування адмiнiстрати
господарського та обслуговуючого персон€шу;

о на придбання ToBapiB, робiт i послуг (у тому
обладнання та iнвентар;роботи та послуги; iH

iншi адмiнiстративнi
комун€Lпьнi послуги
тощо).

витрати (оренда та
та енергоносiТ, зв'язок;

5.б. Розрахунок BapтocTi соцiальноi послуги:
. враховусться BapTicTb надання соцiальноi

протягом однiсi людино-години, час на
одержувачiв;

. до BapTocTi конкретноI соцiальноТ послуги
адмlнlстративних витрат одержувача, яка в
коефiцiснта розподiлу адмiнiстративних

для розрахунку BapTocTi соцiальноi послуги,
оцiнки к€Lлькуляцii витрат на надання соцi
соцiальних послуг i суб'ектам використовуст

ВСП: ВЧ х Вог х Ко,
де:
. ВСП - BapTicTb соцiальноi послуги;
о Вч - витрати часу на надання соцiальноi п

годин);
о ВоГ - BapTicTb надання соцiальноi послуги

години;
о Ко - кiлькiсть отримувачiв соцiальноi послуг

YI. Планування та використання доходiв
соцiальних послуг послуги та установлення д]

надання соцiальних посл

6.1. Кошти, що надходять вiд надання платних

установленням диференцiйованоi оплати, викор
Бюджетного Кодексу Украiни.

6.2. Кошти, отриманнi вiд надання платних

диференцiйованоI оплати спрямовуються
пов'язаних з наданням цих послуг.

установи, здiйснюваних
платних соцiальних

6.З. Кошторис видаткiв
одержаних вiд надання

диференцiйованоi оплати, складасться за кожним
виконання кошторисiв бюджетних установ рдженого Постановою

нообов'язкове державне

управлiнського,

i предмети, матерiали,
витрати);

tуговування примlщень,
iдрядження працiвникiв

одному одержувачу
та кiлькiсть

частка Bcix
урахуванням

1 надання

ключа€ться
ачаеться :]

)

альних
вуються

п
на

уг або з установленням
вiдшкодування витрат,

за рахунок надходжень,

уг або з установленням
:дом послуг вiдповiдно до

а також формування та
ьних послуг замовникам

формула:

ги (кiлькiсть людино -

ягом о,цнiеТ людино -

надання платних
ренцiйованоi плати за

послуг або з

вiдповiдно до



Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро затверджен

розгляду, затвердження та основних вимог до
бюджетних установ)) вiд 28.02.2002 р. N9 228 з
затвердженими наказом MiHicTepcTBa фiнансiв У.
57 кПро затвердження документiв, що застосову
бюджету>> (зi змiнами).

6.4. Кошти, отриманi за надання платних
установленням диференцiйованоi оплати, з

ресстрацiйнi рахунки
вiдповiдно до нак€Lзу

Порядку вiдкриття та закриття paxyHKiB у нацiон
,Щержавноi казначейськоi служби Украiни> вiд 2
вiдповiдними кодами бюджетноi класифiкацii.

6.5. .Щокументапьне оформлення операчiй з

послуг, ведення облiку та складання звiтностi здi
кожним видом послуг вiдповiдно до законодавства.

VII. Фiнансувапня соцiальних пл

7.|. Фiнансування послуг здiйснюеться за рах
бюджету, отримувачiв соцiальних послуг,
(пожертвувань) та iнших джерел не заборонених за

Секретар селищноi ради

. Порядку складання,
виконання кошторисiв
змiнами, за формами,

ни вiд 28. 01.2002 р. JtГч

в процесi виконання

iальних послуг або з
tуються на спецiальнi

установи, вiдкритi в органах ,ержавного казначейства
MiHicTepcTBa фiнансiв Ук iни uПро затвердження

ьнlи ваJIютl в органах
758, за06.20112 р. J\Ъ

ня платних соцiальних
юеться установою за

их послуг

к коштiв селищного
допомогиблагодiйноТ

давством.

Яна Стас€ва


