
   
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 
Про затвердження тарифів фактичної вартості утримання у 

Ревненському відділенні стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового перебування на 2021 рік 

 

 
У зв’язку з підвищенням з 01.01.2021 року цін  на комунальні послуги, 

продукти харчування, підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної 
заробітної плати та з метою запровадження тарифів на економічно 
обгрунтованому рівні, відповідно до п. 2 статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до частини третьої статті 28 закону 
України «Про соціальні послуги» та згідно Порядку установлення 
диференційованої плати за надання соціальних послуг та враховуючи фактичну 
вартість за один ліжко-день Гірська сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити тарифи на утримання в стаціонарному відділенні згідно 

Додатку № 1. 
2. Рішення діє з 01.02.2021. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного розвитку 
та постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах 
релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я Гірської сільської 
ради  

 
 
с. Гора 
від 29 січня 2021 року 
№ 226-6-VІІІ  
 
Сільський голова                                                       Роман ДМИТРІВ  

 
 
 
 
 



 
Додаток № 1 

 до рішення Гірської сільської ради  
від 29.01.2021 року № 226-6-VІІІ 

 
 

Розрахунок  
фактичної вартості утримання у Ревненському відділенні стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового перебування за  2021 рік 
 
 

Фактичні витрати за 2021 рік 
 

№ 
п/п 

Витрати на утримання в стаціонарному 
 відділенні 

Сума витрат  
(тис. грн.) 

1. Заробітна плата та нарахування на заробітну 
плату 

3602,9 

2. Медикаменти 472,3 

3. Продукти харчування 1347,3 

4. Матеріали, миючі та дезинфікуючі засоби  250,0 

5. Електроенергія 255,9 

6. Газопостачання 437,5 

7. Водопостачання  77,0 

8. Інші витрати 138,5 

 ВСЬОГО: 6581,4 

 
 
 

В середньому 15 186 ліжко-днів. 
Загальна вартість утримання ділиться на кількість ліжко-днів за рік, це 

буде вартість утримання однієї особи в стаціонарному відділенні за день. 
Місячна вартість утримання підопічного (ної) становить 13000,00 грн.  

(тринадцять тисяч  грн.. 00 коп.) 
 
 
 
Головний бухгалтер управління                                              Оксана ПІНЧУК 
 
 


