
ОБГРУНТУВАННЯ
техпiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, його очiкуваноi BapTocTi

1. Найменування замовника: Щепартамент економiки та iнвестицtй виконавчого органу

КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪська MicbKa державна адмiнiстрачiя).
2. Код згЦно з €ДРПОУ замовникаz 0463342З.
3. Мiсцезнаходження замовIIика: вул. Хрещатик, 36, м. Киiв, 01044.

4. Контактна особа замовника, уповноважена здiйснювати зв'язок 3 учасниками:
З пumань провеdення процеdурu закупiвлi:
БарабаШ T.r"nu ОлександРiвна - завiдуваЧ секторУ закупiвелЬ вiддiлУ бухгаптерського облiку

та iвiтностi.щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу Китвськот MicbkoT ради
(Киiвськот MicbKoi лержавноi адмiнiстрачiТ), тел. (044) 202-60_8l , (044) 202-72-58,

e-mail : tender@guekmda. gov.ua.
З mехнiчнuх mа якiснuх харакmерuсmuк преd,меmа закупiвлi:

Свiтличний олег Петрович - заступник директора .Щепартаменту - начiulьник управлiння з

питань iнвестицiйноi та зовнiшньоекономiчноi полiтики ,Щепартаменту економiки та iнвес,гицiй

виконавчОго органУ Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuiТ), тел.

(0 44) 202-7 9- 3 4, e-mail : svitlychnyi @ guekmda. gov. uа.

ЁойкО Iрина Петрiвна - заступник наччшьника управлiння цiновоi полiтики .Щепартаменту

економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbkoI ради (киiвськот MicbkoT

державноТ адмiнiстрачii), тел. : (044) 202-60-80, e-mail : l tariff@ukr. net

МЬхонько Вiкторiя Олексанлрiвна начальник управлiння коорлинаuiТ регiсlнzulьноТ

економiчноi полiiики та страiегiчного розвитку .Щепартаменту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiвськЪТ MicbKoi ради (КиiвськоТ мiськоi державноТ адмiнiстраuiТ),

тел. (044) 202-7 6 -80, e-mai l : mokhonko @guekmda, gоV, ua,

варес Костянтин Лембiтович - начаJIьник управлiння правового забезпечення [епар,гаменту

економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрацii), тел. : (044)202-76-79, e-mai l : r,ares (@ i . u а

5. Конкретна назва предмета закупiвлi: Послуги, пов'язанi з друкоМ ([lослугll

публiкачii оголошень з питань дiяльностi,,Щепартаменту),
6. коди вhповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi: За КОДОМ СРV За

ДК 021 :201 5: 79820000-8.
7. Кiлькiсть ToBapiB або обсяг впконання робiт чи надання послуг:

|'l6'73'7 см2.
8. Мiсце поставки ToBapiB, виконання робiт, надання послуг:

вул. Хрещатик, 36, м. Киiв,0l044.
9. Строк поставки ToBapiB, виконання робiт, надання послуг:

З|.|2.2022 року.
10. Розмiр бюджетного призначення за кошторисом або очiкувана BapTicTb предмета

закупiвлi: l 484 591,44 грн, включаючи ПДВ,
11.обrрунтування доцiльностi закупiвлi: Законами Укратни кпро порядок висвi,гленttя

дiяльностi opiaHb державнот влади та органiв мiсцевого самоврядування в ykpaTHi засобirми

масовоi iнформачii> (ст. 21-1), uПро особливостi лоступу до iHrP.clpMarri[ у сферах постачанI{я

електричНоi енергiТ, природноГо гt}зу, теплопосТачання, централiзованого постачання гарячоТ

води, чентралiзБваного питного водопостачання та водовiдведення)) (ст.4), розпорядження

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстраuiТ) вiл

26.07.20lбNs 593 nilpo органiзачiйнi заходи щодо виконання ЗаконУ УкраТни <Про особливtlс,тi

доступу до iнфорйаuii' _v сферах постачання електричноi енергii, природного газу.

теплопостачання, центрzшlзованого постачання гарячоi води, централiзованого питного

водопостачання та водовiдведення)), передбачаеться доведення органами мlсцевого

саIuоврядування до вlдома споживачlв н равових aKTiB та iнформачiТ стосовно прав

споживачiв, мiсця та порядку одержання l Т, uiн/тарифiв, TxHix вих BclX



категорiй споживачiв, змiну чiн/тарифiв, прогнозiв змiни uiн/тарифiв та обГрунтування
необхiдностi таких змiн, динамiки змiни iсторичноТ BapTocTi складових rriн/тарифiв за ocTaHHi

п'ять poKiB на теплову енергiю та комунальнi послуги шляхом Тх розмiщепня у засобах MacoBtlT

iнформацii,
На виконання Закону Украiни кПро засади державноТ регуляторноТ полiтики у сферi

господарськоi дiяльностi) органи мiсцевого самоврядування повиннi оприлюднювати в

друкованих засобах масовоi iнформацii регуляторнi акти, прийнятi органами та посадовими
особами мiсцевого самоврядування,

Також, вiдповiдно до п. 2.4 глави 2 роздiлу VII Регламенту виконавчого органу КиТвськоТ

ради (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii), затвердженого розпорядженням виконавчого

органу КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 08.10.20lЗ

М 1810 (зi змiнами), розпорядження нормативно-правового характеру, якi не пiдлягають

державнiЙ реестрачiТ, оприлюДнюютьсЯ невiдкладНо, .UIe не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня Тх

видання, в порядку, визначеному Законом УкраТни кПро доступ до публiчноТ iнформашiТ>.

розпорядження нормативно-правового характеру оприлюднюються на Сдиному веб-

порталi територiа-пьноi громади MicTa Киева розробниками проектiв розпоряджень.
Статтею 21l Закону Украiни uПро порядок висвiтлення дiяльностi органiв державноТ

влади та органiв мiсцевого самоврядування в YKpaiHi засобами масовоТ iнформаuiТ>

встановлено, що доведення до вiдома населення закоttiв Укратни та iншlих I]ормативно-

прaшових aKTiB здiйснюсться шляхом ix офirцiйного опублiкуваtlrlЯ вiJlпсrtli,:llltl jto ,]aKOll)'

державними друкованими засобами масовот iнформачiт та офiuiйними Друкованими виi(ilннями

1офiчiИними 
-виданнями), 

висвiтлення аулiовiзуаJIьними засобами массlвоi iнформаrriТ,

оприлюдненнЯ на офiчiйниХ веб-сайтаХ органiВ державноТ влади та органiв мiсцевого

самоврядування, а також в iнший спосiб, визначений законом.
-,Щодатково 

пунктом 4 cTaTTi 264 Кодексу адмiнiстративного судочинства УкраТнИ

встановлено, Що у разi вiдкритгя провадження в адмiнiстративнiй справi щодо оскарження

нормативно-правового акта сул зобов'язуе вiдповiдача опублiкувати оголошеtIня про Ilc ),

виданнi, в якому цей акт був або мав бути офiчiйно оприлюднений.

Вiдповiдно до Положення про порядок проведення iнвестицiйних KoHKypciB для

булiвничтва, реконструкчii, реставрачiт тощо об'ектiв житлового та нежитлового призначення,

незавершеного булiвниuтва, iнженерно-транспортноi iнфраструктури MicTa Кисва,

,ur".рл*.r"п,r рiшЬнням КиТвськоТ мiськоi ради вiд 24 травнЯ 2007 рокУ J\Ъ 528/l l89,

п.р.jбu.ru€ться публiкачiя iнформачii про оголошення koHkypciB та результаr-iв iнвес,гиltiйгtих

KoHKypciB в друкованих засобах масовоТ iнформачiТ.

KpiM того, повiдомляемо, що у 2022 роui плануеться проведення:

- коригування [Iрограми економiчного iсоцiальtlого розвитку MicT,a Кисва на 2021-202з

роки за результатами поточного стану, тенденцiй соцiально-економiчного розвитку MicTa Кисва

та фактичних можливостей бюджету;
_ розробки проекту стратегii розвитку MicTa кисва до 2035 року.
Зазначенi документи державного планування, а також змiни до них, пiдлягають

проведенно 
"rрчr..-iчноi 

еколоЪiчноi оцiнки вiдповiдно до Закону Украiни <Про стратегiчну

екологiчну оцiнку>.
При цьому згiдно з вимогами статгi 12 Закону Украiни кПро сr,ратегiчну еколtlгiчну

оцiнку> здiйснюеться громадське обговорення документу державного планування та звlт}, про

його Ътратегiчну екологiчну оцiнку, а повiдомлення про Тх оприлюднення пубrIiкусться lte

менш як у двох друкованих засобах масовоТ iнформашii (пункт 4 cTaTTi l2),

|2. Обrрунтування обсягiв закупiвлi: обсяг Закllцigr1 сформований згiдно з очiкуваним

обсягом розмiщення в друкованих засобах масовот iнформаuiт повiдомлення про оприл}однення

документу державного планування та звiry про його стратегiчну екологi,lну оцittк1, та

оriку"аноЮ кiлькiстЮ роariщar"х оголошенЬ iнвес,гицiйних KoHKypciB ,га 
резvльтаr,iв

iнвеЬтицiйних KoHKYpciB, очiкуваноЮ кiлькiстк-l розмiшlеllня в друкоRаних засtrбах ptac,oBlli'

iнформачii нормативно-правових та регуляторних akтiB. irrформачiт стосовно прав спожива,liв-

мlсця та порядку одержання iнформачiт, цiн/тарифiв, ixHix складових лля Bclx

цiн/тарифiв

категорlи
обхiдностi

(

споживачiв, змiну цiн/тарифiв, прогнозiв змi

4L

та обгрунтув



таких змiн, динамiки змiни iсторичноТ BapTocTi складових чiн/тарифiв за ocTaHHi п'ять poKiB на
тепловУ енергiЮ та комунальнi послУги шляхом ix розмiщення у засобах MacoBoi iнформацiТ.

13. Обrрунтування якiсних характеристик закупiвлi: доведення до вiдома
|ромадськостi вищезазначеноi iнформацii мас бути опублiковано свосчасно та в повному обсязi.14. Обrрунтування очiкуванот цiни закупiвлi: очiкувана цiна закупiвлi грунтуъться на
прогнозованому обсязi розмiщення iнформацiТ та середньому значеннi BapTocTi одиницi площi в
друкованих засобах MacoBoi iнформацii згiдно з проведеним монiторингом.

Заступник начальника управлiння з питань
lнвестицlиноr та зовнlшньоекономlчноl
полiтики - начЕ}льник вiддiлу
зовнiшньоекономiчноi дiяльностi Наталiя оВЧIННIКоВА


