
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості закупівлі 

 

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами) 

 

1. Замовник: Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської 

міської ради. 

1.2 Код за ЄДРПОУ 42788513. 

1.3 Місцезнаходження: 49068, м. Дніпро, вул. Трудова, 1А. 

1.4 Категорія замовника – орган місцевого самоврядування. 

2. Предмет закупівлі: Послуги з обробки даних (Послуги із здійснення реєстрації 

підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг). Код ДК 021:2015: 72310000-1. 

2.1 Кількість послуг: 7. 

2.2 Місце виконання послуг: м. Дніпро, вул. Трудова, 1А. 

3. Тип процедури та ідентифікатор закупівлі: Закупівля без використання електронної 

системи, UA-2021-08-10-006575-a. 

4. Контрагент: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ" 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 4 872,00 грн (Чотири тисячі вісімсот 

сімдесят дві гривні 00 копійок). Визначення очікуваної вартості здійснено на підставі 

затвердженої центральним органом влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно Наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)      

шляхом пошуку інформації в інтернеті, про ціни товарів та послуг, що містяться в у 

відкритому доступі,  у тому числі на сайтах виробників, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах,  прайс-листах, в електронній системи 

«Прозорро» та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.   

6. Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом Правобережного 

управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по КПКВ 0830160 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2021 рік. 

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: 

Кількість послуг: 7. 

Ціна за одиницю: 696,00 грн з ПДВ. 

Термін надання послуг – 1 рік з моменту укладення договору. 



Прямий договір укладається відповідно до рішення уповноваженої особи замовника від 

10.08.21 № 104 - у зв’язку з тим, що попередні 2 процедури  UA-2021-07-12-000255-c,        

UA-2021-06-29-000241-c не відбулися через відсутність активних пропозицій учасників. 

 

Додаток до обґрунтування – Протокол уповноваженої особи від 10.08.21 № 104. 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа 

 

 

 

В.В. Макогонова 

 

 



ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ  

 

«10» серпня 2021 р. № 104 м. Дніпро 

 

У зв’язку з тим, що закупівля за кодом  ДК 021:2015: 72310000- Послуги з 

обробки даних (Послуги із здійснення реєстрації підписувача в Автоматизованій системі 

кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг) двічі не відбулась через 

відсутність поданих пропозицій, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до річного плану закупівель на 2021 рік за кодом ДК 021:2015 - 

72310000- Послуги з обробки даних (Послуги із здійснення реєстрації підписувача в 

Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг) 

(додаток додається). 

2. Підготувати та оприлюднити в електронній системі зміни до річного плану закупівель  

на 2021 рік  протягом  п’яти робочих днів з дня їх затвердження. 

3. Керуючись ч. 3 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлю за кодом      

ДК 021:2015 - 72310000- Послуги з обробки даних (Послуги із здійснення реєстрації 

підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг), на очікувану вартість 4 872,00 грн (Чотири тисячі вісімсот сімдесят дві гривні 

00 копійок), оголосити на електронному майданчику як закупівлю без використання 

електронної системи. 

4. Укласти договір на закупівлю вищезазначених послуг з ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" та оприлюднити на 

електронному майданчику протягом трьох робочих днів з дня його укладення. 

  

 

 

 

Уповноважена особа 

 

 

 

В.В. Макогонова 

 

 

 

   



 


