
виконАвчиЙ оргАн киiвсъкоi шськоi рАди
(КИiВСЬКА МIСЪКА ДЕРЖАВНА ММIНIСТРАЦIЯ)

ДЕIIАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОi ПОЛIТИКИ

нАкАз

н J\ъ .4цl

Про дженнrI рiчного плану
про ння KoHKypciB з надання

их послуг шляхом
ьного замовленпя

iдповiдно до Закону УкраТни <I-Ipo соцiальнi послуги>, абзацу 3 п,ункту 6

ови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1 червня 2020 року J\Ъ 450 <Щеякi питання
ня соцiальних послуг шляхом соцiального замовлення)), MicbKoi цiльовоi

про и <Турбота. Назустрiч киянам) на 2022 - 2024 роки), затвердженоi
pi м Киiвськоi MicbKoi рали вiд 07 жовтня 2021- року Ns 272612767, пункту 10
п ння про !епартамент соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi
Mlc i ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), затвердженого

ням виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
де вноi адмiнiстрацii) вiд 12 лютого 2013 року Jф 175 (в редакцiТ розпорядженнrI
вико ого органу Киiвськоi мiськоi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмi icTpauii) вiд 04 червня 2020 року Nч 805) з метою з€lJIучення на договiрнiй
осно i надавачiв соцiальних послуг для задоволеннrI потреб осiб/сiмей у соцiальних

гах за рахуLrок бюджетних коштiв та компенсацiТ надавачам BapTocTi
ьних послуг:

КАЗУЮ:

Затвердити рiчний план проведення KoHKypciB з надання соцiальних послуг
м соцiальногtl замовленняу 2а22 роцi, згiдно з додатком.

Контроль за виконанням цього нак€ву покласти на заступника директора
Деп менту соцiальноt полiтики виконавчого органу ,iвськоi мiськоi ради

i MicbKoi державноi адмiнiстрацii) РШКО Л.М.(Киi

ректор Щепартаменту Руслан СВIТЛИЙ



,Щодаток
до накЕву .Щепартаменту соцiальноi
полiтики виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

// # 4Р/ жпЩ

РIЧНИЙ ПЛАН
проведення KoHKypciB з надання соцiальних послуг

шляхом соцiального замовлення у 2022 роцi

Jф Назва послуги кiлькiсть
осiб

BapTicTb,
(.рн)

Орiентовний
перiод

проведення
конкурсу

1 ,Щогляд вдома (дiти з iнвалiднiстю
пiдгрупи А, якi частково або
повнiстю втратили/не набули
здатност' оо
самообслуговування)

80 2 6|5,эi грудень 202I
року - сiчень

2022 року

2 ,Щенний догляд (дiти з
iнвалiднiстю зi складними
порушеннями розвитку)

20 | 27|,7 грудень 202l
року - сiчень

2022 року

з ,Щенний догляд (дiти з
iнвалiднiстю з помiрною
розумовою вiдсталiстю та/або
тяжкими розладами психiки, якi
потребують догляду, навчання та
реабiлiтацii, можуть самостiйно
пересуватися та
обслуговувати)

1з 891,3 грудень 202l
року - сiчень

2022 року

4 ,Щенний догляд (особи з
психiчними розладами)

80 20 073,6 грудень 2021
року - сiчень

2022 року

5 Соцiальна адаптацiя (дiти та
особи з iнвалiднiстю, що частково

44 678,з груденъ 202l
року - сiчень

2022 року



втратили здатнiсть до
самообслуговування)

6 Соцiальна адаптацiя (особи, що
ч:астково втратили здатнiсть до
самообслуговування внаслiдок
психiчного розладу)

260 ]6з,8 грудень 2021
року - сiчень

2022 року

7 Соцiальнi транспортнi послуги
(особи з iнвалiднiстю та дiти з
iнвалiднiстю)

119 27 4з8,3 грудень z02I
року - сiчень

2022 року

8 ,,Щогляд стацiонарний (особи з
психiчними розладами)

250 |09 2з9,4 грудень 202I
року - сiчень

2022 року

9 Соцiальна реабiлiтацiя (особи з
iнтелекту€tJIьними та психiчними
порушеннями)

56 166,в грудень 202|
року - сiчень

2022 року

10 С оцi а-гrьно- п с ихол о гiчна
реабiлiтацiя осiб iз залежнiстю
вiд наркотичних засобiв чи
психотропних речовин

35 2 425,5 грудень 2021

року - сiчень
2022 року

11 Г[алiативний догляд 24 15 000,0 грудень 2021

року - сiчень
2022 року

Разом: 981 18лб4,0

Дире ,,Щепартаменту Руслан С]I]IТЛИЙ


