
виконАвчиЙ оргАн киiвсько" MIcbKoi рАди
(киiвськА MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцUI)

ДЕIIАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОi ПОЛIТИКИ

нАкАз

N" зА

Про затвердження рiчного плану
проведення KoHKypciB з надання
соцiальних послуг шляхом
соцiального замовлення

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про соцiальнi посrryги>>, абзацу 3 пункry 6
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1 червня 2020 року Л! 450 <,Щеякi питання
надання соцiальних послуг шляхом соцiального замовJIення)), MicbKoi цiльовоi
програми <Турбота. Назустрiч киянамD на 2019 - 202l роки>, затвердженоi
рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вЦ l8 грулня 2018 року Ns 45916510 (в редакцii
рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2020 року Ns 1 9/ l 9 <Про внесення змiн
до рiшення КиiЪськоi MicbKoi рали вiл 18 грудня 2018 року Nэ 45916510 <Про
затвердженшI MicbKoi цiльовоi програми <Турбота. Назустрiч киrIнам)) Ha2019 - 202l
роки>), rryrнкту l0 Положення про .Щепартамент соцiальноi полiтики виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
затвердженого розпорядженIrям виконавчого оргzшу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi дерхавноi адмiнiстрацii) вiд 12 JIютого 2013 року (в редакцii
розпорядження виконавчого орга}rу КиiЪськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 04 червнrI 2020 року Nе 805) з метою залучення Еа
договiрнiй ocHoBi надавачiв соцiальних послуг для задоволення потреб осiб/сiмей у
соцiальних посlryгах за рахунок бюджетних коштiв та компенсацii надавачам
BapTocTi соцiа.пьних посJryг:

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рiчний план проведення KoHKypciB з н соцiальних послуг

шляхом соцiального замовленЕя у 202l роцi, згiдно з до

2. Контроль за виконtlнням цього накЕЕ}у по
,Щепартаменry Рiяко Л. М,

заступника директора

,Щиректор .Щепартаменту Руслан СВIТЛИЙ

./"{ ,l Jr;/



Додаток
до накЕву .Щепартаменry соцiальноi
полiтики виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

JJ , Pl jш/ Ns -16

РIЧ{ИIZПJIАН
проведеЕня KoHKypciB з надання соцiальних послуг

шляхом соцiа.пьного замовлення у 2021 poui

N9 назва послчги кiлькiсть
осiб

BapTicTb,
(грн)

Орiентовний
перiод

проведеЕня
конкурсу

l .Щогляд вдома (дiти з
iнвалiднiстю пiдгрупи А, якi
частково або поввiстю
втратили/не набули здатностi до
самообслуговування)

80 | з07 667,7 березень -

KBiTeHb

2 ,Щенний догляд дiтей з
iнвалiднiстю (денний догляд
дiтей зi скпадними порушенIuIми
розвитку)

15 49| 894,2 березень -

KBiTeHb

J .Щенний догляд дiтей з
iнвалiднiстю (для дiтей з
iнвалiднiстю з помiрною
розумовою вiдсталiстю таlабо
тяжкими розладами психiки, якi
потребують догляду, навчання та
реабiлiтацii, можуть самостiйно
пересуватися та себе
обслуговувати)

10 351 l84,6 березень -

KBiTeHb

1 Соцiальна адаптацiя (дiти та
особи з iнвалiднiстю, що
частково втратили здатнiсть до
самообслуговування)

44 487 6|2,2 березень -

KBiTeHb



5 Транспортнi послуги (для осiб з
iнвалiднiстю та дiтей з
iнвалiднiстю)

450 24 648 750,0 березень -

KBiTeHb

6 .Щогляд стацiонарний (для осiб з
психiчними розладами)

850 174 833 100,0 березень -

KBiтeнb

7 Екстрене (кризове) втручання
(для осiб, якi перебувають у
складних житт€вих обставинах,
зокрема, осiб похилого BiKy,
частковою або повною втратою
pyxoBoi активностi, пам'ятi,
невилiковними хворобами,
хворобами, що потребують
тривЕrлого лiкування,
iнвалiднiстю, тощо)

l000 2 з24 400,0 березень -

KBiTeHb

Разом: 2449 2gavаyoB,l

Щиректор .Щепартаменry Руслан СВIТJIИIZ


