
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 988

24 вересня 2020 р. ’ 5 сесія 7 скликання

Про затвердження тарифів на соціальну послугу стаціонарного догляду 
за особами, які втратили здатність до самообслуговування 

чи не набули такої здатності

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про соціальні послуги», «Про психіатричну допомогу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 26 червня 2019 року № 576 «Про затвердження Порядку 
надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 
страждають на психічні розлади», від 14 грудня 2016 року № 957 «Про 
затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», від 
01 червня 2020 року «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на 
соціальні послуги», наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 
29 грудня 2020 року № 549 «Про затвердження типових положень про будинки- 
інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей», наказу 
Міністерства соціальної політики України від 29 лютого 2016 року № 198 «Про 
затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які 
втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності» (зі 
змінами та доповненнями), враховуючи подання обласної державної адміністрації 
та висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити тарифи на соціальну послугу стаціонарного догляду за 
особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої 
здатності, яка надається обласними комунальними закладами сфери соціального 
захисту населення Вінницької області (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.). ^

Голова обласної Ради олій ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року № 988

Тарифи
на соціальну послугу стаціонарного догляду за особами, які втратили 

здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, 
яка надається обласними комунальними закладами сфери 

соціального захисту населення Вінницької області

№
з/п

Назва закладу/установи Тариф на 
місяць, грн

1. Ладижинський дитячий будинок-інтернат 11 252,00
2. Стрижавський дитячий будинок-інтернат 12 122,00
3. Антопільський психоневрологічний інтернат 8 911,00
4. Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат 9 763,00
5. Жмеринський психоневрологічний будинок-інтернат 9 496,00
6. Плисківський психоневрологічний інтернат 8 342,00
7. Яришівський психоневрологічний будинок-інтернат 8 806,00
8. Комунальна установа «Обласний пансіонат для осіб з 

інвалідністю та осіб похилого віку»
9 441,00

9. Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку

8 883,00

М. КРЕМЕНЮК

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК


