
"Затверджую"

Директор терцентру

                         В.М.Журавська

платних соціальних послуг,діючих з 01.10.2011р.

№ з/п Назва послуги Одиниця виміру Перелік робіт Ціна(грн.)

Ведення домашнього господарства
 Прибирання:

1 косметичне 1кімната-30хв. Замісти підлогу,винести сміття, 5,22

скласти речи

2 вологе 1 кімната-1год.10хв. Замісти підлогу,винести сміття,

вимити підлогу,скласти речи 12,20

3 генеральне 1кімната-2год.10хв. Почистити килимові вироби,заміс-

ти і вимити підлогу,витерти пилю-

ку,помити вікна і двері 22,62

4 Доставка води з колонки,піднесення вугілля, 1 завдання-30хв. Прийняття замолення та його 5,22

дров,розпалювальня в печі виконання

5 Миття вікон 1 вікно-30хв. Розкрутити раму,вимити,витерти 5,22

вікно і скрутити раму

6 Обклейювання вікон 1 вікно-30хв. Спеціальним клейкім папіром або поро- 5,22

лоновою стрічкю обклюваються щілини

7 Зняття та вішання тюлі та гардин 1 вікно-30хв. Зняти брудну тюль,повісити чисту.підго 5,22

тувати брудну тюль для прання

8 Допомога при консервації овочів і фруктів Помити овочі,фрукти,простерилізувати 15,64

банки і кришки,покласті овочі і фрукти в 

банки,здійснити консервування

9 Прасування білизни 1 прасування-45хв. Випрасувати і зложити білизну 7,79

Купівля ,доставка товарів
10 Придбання продовольчих і промислових продуктів1 доставка-19 хв. Прийняти замовлення на закупівлю 3,24

тів в магазині,ліків в аптеці і доставка продуктів товарів(ліків),купіля та доставка 

з підвала споживачу

11 Купівля продовольчих і промислових товарів 1 доставка-1год.12хв. Прийняти замовлення на закупівлю 12,51

на ринку,доставка товарів(ліків),купіля та доставка 

 споживачу

 

Організація харчування
12 Приготування їжі 1 приготування-1год. Вимити,почистити,нарізати продукти 10,42

і  приготувати

13 Годування ліжкохворих 1 годування-1год. Нагодувати,помити,прибрати 4,17

посуд

Прання,ремонт білизни,одягу
14 Прання білизни 1 прання-1год.15хв. Випрати і вивісити  білизну 13,03

15 Ремонт одягу (дрібний) 1 доручення-10мін. Пришивання гудзиків або т.ї. 1,78

16 Заміна постільної та натільної білизни 1 заміна-30хв. Зняти брудну постільну та натільну  

білизну,поміняти,підготувати 5,22

  брудну білизну для прання

17 Надання допомоги при купанні,миття і розчісу- 1 завдання-40хв. Підговка води для купання,купання 6,99

вання волосся на голові,підрізання нігтів (миття голови),одягання чистої бі-

лизни,розчісування волосся,

 підрізання нігтів

18 Виклик лікаря до дому 1 виклик-10хв. Здійснення  виклику лікаря по телефону 1,78
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Інші види послуг



19 Виклик лікаря до дому,супроводження хворого Здійснення  виклику лікаря по телефону

в поліклініку та улаштування у лікарню 1 завдання-1год.30хв. отримання ліків по рецепту в апте- 15,64

ці,при потребі влаштування спожи-

  вача послуги в лікарню  

20 Оформлення пільгових рецептів,доставка ме- Оформлення пільгових рецептів,от-

дикаментів в період лікування 1 завдання-30хв. римання ліків та доставка іх спо- 5,22

  живачу  

Заповнити абонентну книжку,

21 Оплата комунальних послуг 1 завдання-10хв. провести оплату 1,78

22 Послуга по оформленню документів(оформлен- 1послуга з витратою Замовлення довідок в організаціях,пе- 10,42

ня субсидій на квартплату і  компослуги) часу 1 год. редача документів в управління праці 

населення,передача повідомлення про

   призначення субсидій замовнику

23 Надання  допомоги в оформленні  документів 1послуга з витратою Занести документи до установи ,от- 10,42

(оформлення замовлень на доставку вугілля,дров) часу 1 год. мати довідку,доставити замовнику

24 Написання листів 1 лист з витратою Зі слів споживача соцробітник пише 5,22

часу -30хв. лист,заповнює адресу,вкидає в поштову скриньку

25 Представництво інтересів в органах держав- 1 доручення з витра- Звернення до організації про виконання 

ної влади,установах,підприємствах(виконання тою часу-1год.12хв. доручення;підготовка необхідних доку- 12,51

доручень,пов"язаних з необхідністю відвідуван- ментів,отримання довідки,доставка ії 

ня різних організацій) споживачу

26 Надання послуг з виконання ремонтних робіт 1 кімната з витратою Замазка тріщин.побілка 41,69

(допомога в ремонті житлових приміщень) часу-4год.

27 Надання допомоги в обробці присадибної 1 сотка-4год. Прибрати сміття,скопати і посади- 41,69

ділянки ти городнину

28 Прибирання прибудинкової території 1доручення з витра- Соцпрацівник загрібає або підмітає двір, 10,42

тою часу- 1 год. відносить сміття в сміттезбірник

29 Медични послуги 1послуга-1год. Допомога(супровід) в медичному 10,42

обстеженні,купівля і доставка ліків,

зробити укол,виміряти артеріальний

тиск

30 Перукарськи послуги 1послуга-46хв. Вимити голову,постригти і висуши- 6,72

ти волосся

О.М.Заболоцька

Л.С.Півнюк


