ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

НАКАЗ
9 5.pt.

Вознесенськ

№

/V

Про затвердження тарифів на
платні соціальні послуги

Відповідно статті 22 Закону України «Про державний бюджет 2011року», пункту 5
Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2005року №268 «Про порядок затвердження Порядку
регулювання тарифів на платні соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України
від 11.05.201 Іроку №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери», методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на
платні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання
платних послуг),затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
24.02.2010 №32. пункту 1 розділу 3 Положення про надання платних соціальних послуг
підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Вознесенського району, та Постанови від 11 січня 2012року №:10 «Про підвищення
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
Кабінет міністрів України» :
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити тарифи на платні послуги з 01.01.2017 для підопічних:
- III- IV груп рухової активності (додаються);
- V групи (підопічних з повністю втраченою руховою активністю) (додаються).
2. Завідувачу відділення соціальної допомоги вдома Навоєвої О.В., завідувачу відділення
організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Драгоміровій К.В. довести до
відома соціальних робітників та підопічних, які отримують платні послуги, про зміни в оплаті
послуг.
3. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 28.11.16 № 60 - «Про затвердження тарифів
на платні соціальні послуги відділення соціальної допомоги вдома»
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера відділу
бухгалтерського обліку та звітності територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Вознесенського району Кримську Н.В.

Директор територіального центру

Н.Ю. Наконечна

Візи:

Головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Н. В. Кримська

Завідувач відділення організації надання
адресної натуральної та грошової допомоги

К.В. Драгомірова

Провідний економіст відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Н. П. Чимирис

Завідувач відділення соціальної
допомоги вдома

О.В. Навоєва

