
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань, його категорія:Управління житлово-комунального господарства 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, 82400, Україна, 
Львівська обл., місто Стрий, вул. Шевченка 71, код за ЄДРПОУ — 43971810; 
категорія замовника — орган місцевого самоврядування.

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 44910000-2 - Будівельний камінь  (Придбання 
надмогильних споруд (хрестів) Легендарних Українських Січових Стрільців та 
воїнів УГА полеглим за Волю України)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 
замовника та з урахуванням вимог діючого законодавства, зокрема, Закону України «Про 
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» та 
«Настанов щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятниках архітектури та 
містобудування» ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016.

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:рішеннямвиконавчого 
комітету Стрийської міської ради Львівської областівід «8» червня 2022 року № 219 
затверджено зміни до «Програми благоустрою на 2022 рік». Так, згідно пункту 3 
розділуIV. Перелік завдань, заходів та показників «Програми  благоустрою на 2022 рік» 
Додатку№1передбачено обсяг видатків в розмірі 950 500,00 грн. для придбання 
надмогильних споруд (хрестів) Легендарних Українських Січових Стрільців та воїнів УГА 
полеглим за Волю України в кількості – 59 штук.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі:950 500,00 грн.з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Аналіз цінових 
пропозицій виконавців даних послуг  відповідно до  Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 
№ 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі» в рамках розміру бюджетних призначень відповідно до рішення виконавчого 
комітету Стрийської міської ради Львівської області від «8» червня 2022 року № 219 
затверджено зміни до «Програми благоустрою на 2022 рік».


