
ОГОЛОШЕННЯ
М.» 9/23 від 02.01.2023р.

про проведення конкурсу
на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської Міської ради (КИЇВСЬКОЇ Міської
державної адміністрації)

оголошує конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.
Інформація про соціальні послуги, що «є предметом соціального замовлення

1 Найменування соціальної послуги Соціально-психологічна реабілітація осіб
із залежністю від наркотичних засобів. чи
психотропних речовин

2 Державний стандарт соціальної Наказ Міністерства соціальної політики
послуги України від 01.10.2020 На 677 «Про

затвердження Державного стандарту
соціальної послуги соціально-психологічної
реабілітації осіб із залежністю від
наркотичних засобів чи психотропних
речовин»

3 Зміст і обсяг соціальної послуги Основні заходи, що ' складають зміст
соціальної послуги:
-3абезпечення тимчасового або цілодобового
перебування отримувача;
- допомога в аналізі життєвої ситуації
отримувача соціальної послуги, визначення
основних проблем та шляхів їх вирішення
- розвиток, формування та підтримка
соціальних навичок отримувача соціальної
послуги та членів його сім”ї
(навчання/консультування/інформування)

- проведення постпрограмної підтримки (за
потреби).
Надавач соціальної послуги оцінює потреби
отримувача соціальної послуги, складає
індивідуальний план та укладає договір.
Індивідуальний план складається в разі
короткострокового (від 28 днів до 3 місяців)
або довгострокового (від 3 місяців до 6
місяців) надання соціальної послуги

4 Категорії осіб, яким надається Особи 3 поведінковими порушеннями черезсоціальна послуга вживання психоактивних речовин
5 Орієнтовна чисельність отримувачів 140 осіб *соціальної послуги
6 Строк надання З моменту підписання договору до 31 грудня

2023 року включно з подальшою можливістю
надання соціальної послуги у наступному
календарному році на термін дії затвердженої
міської цільової програми «Турбота.



Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роїси» за
умови відповідного фінансування

7 Територія, на якій надається місто Київ
соціальна послуга

8 Гранична вартість надання 70 000,00 грн
соціальної послуги одній особі

Обсяг бюджетних коштів
Обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальної послуги

-9 800 000,00 - гривень.
(сума цифрами)

Участь, у конкурсі
До участі в конкурсі запрошуються надавачі соціальних послуг (крім бюджетних установ), які

відповідають Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року М 185 «Про затвердження критеріїв
діяльності надавачів соціальних послуг».

Подання конкурсних пропозицій
Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна'

отримати за адресою: Київ,пр.Любомира Гузара, 7; год. роботи: понеділок - четвер з 08.00 до 17.00,
п”ятниця з 08.00 до 15.45; перерва: з 12.00 до 12.45.. '

Також форму конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення розміщено на сайті
за адресою:

підрід/Лівр. ]єуіусііїу. 2012. иа/сопїгпї/єосіаіпі-розіияу. [пті-Головна - діяльність - соціальні
'

послуги - форма конкурсної пропозиції для участі в конкурсі на надання соціальних послуг шляхом
соціального замовлення та порядок її заповнення).

Учасники конкурсу додають до конкурсної пропозиції такі документи:
]) юрицдичні особи:
копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи абоуповноваженою ним

особою; '
-

копію податкової декларації з. податку на прибуток (для суб ”єктів, яких не Внесено до Реєстру
неприбуткових установ та організацій), засвідчену керівником юридичної особи або
уповноваженою ним особою;

звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ)
за попередній податковий (звітний) рік (для суб”єкТів, яких внесено до Реєстру неприбуткОВих
установ та організацій); '

2) фізичні особи - підприємці - копії паспорта громадянина України іпОдаткової декларації
про майновий стан ідоходи та/або податкової декларації платника єдиного поцатку -. фізичної
особи - підприємця за попередній податковий (звітний) рік, засвідчені фізичною особою -
підприємцем або уповноваженою нею особою.

,
,

,

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою і подаються в паперовій формі особисто
або поштою за адресою:Київ,пр.Любомира Гузара, 7 години роботи: понеділок - четвер з 08.00 до
17.00, п”ятниця з 08.00 до 15.45; перерва: з 12.00 до 12.45. та в електронній формі за адресою:
оіепа.п.ОґіоуаГЄЗІсі/іусішяоу.иа до 9:30 год. 23 січня 2023 року.

Розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій
Конкурсні пропозиції розкриваються 13:00 ГОД. 23 січня 2023 року за адресою: пр. Любомира

Гузара, 7.
'

»

Критеріями оцінювання конкурсних пропозицій є:



відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року М 185 «Про "затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»;
фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості,можливість надання соціальних послуг за власний рахунок;
планова кількість отримувачів соціальних послуг;
вартість соціальних: послуг, що надаватимуться.
Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.
Термін оголошення результатів конкурсу - до 28 січня 2023 року.Контактною особою з питань проведення конкурсу є секретар конкурсної комісії :Г орлова Олена Вікторівна, контактний телефон: 093 114 46 85,
електронна адреса: поіепа. ЙОГЇєОУаФЗЇСУЇУСЇїу 2012. иа

Голова Конкурсної комісії Галина ДОВГАНЧИН


