
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):  «Поточний ремонт та технічне налаштування системи 
відеоспостереження, електронного обладнання»(ДК 021:2015- 50340000-0 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання)

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 дорожній  рух», Правил дорожнього руху України, затверджених 
постановою КМУ від 10.10.2001 №1306,ДСТУ 8752:2017 «Безпека дорожнього руху. 
Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. 
Вимоги до змісту", а також з урахування вимог та мети Програми «Встановлення системи 
відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2023рік» 
затвердженої рішенням № 1411 Стрийської міської ради XXX Сесії VIII демократичного 
скликання  від 15 грудня 2022 року «Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2023 рік». Метою 
Програми є підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розкриття і 
розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання системи 
відеоспостереження за ділянками міста з підвищеними криміногенними показниками, 
перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями 
масового скупчення громадян; впровадження в практику діяльності правоохоронних 
органів сучасних інформаційних технологій, програмно-технічних засобів, 
комунікаційних засобів прийому – передачі інформації.

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: рішенням Стрийської міської 
ради XXX Сесії VIII демократичного скликання від 15.12.2022 року № 1411 в пункті 
39затверджено Програму «Встановлення системи відеоспостереження для охорони 
громадського порядку та безпеки на 2023 рік». Так,  загалом на цю Програму  передбачена 
сума 700000,00грн., яка включає в себе:«Надання електронних комунікаційних послуг 
(доступ до мережі Інтернет системи відеоспостереження)»–97200,00грн.,«Поточний 
ремонт та технічне налаштування системи відео спостереження, електронного обладнання» -
186300,00грн.,«Придбання та встановлення системи відеоспостереження Стрийської 
територіальної громади» -  416500,00грн.Так,  також згідно рішенняСтрийської міської ради 
XXX Сесії VIII демократичного скликання від 15.12.2022 року № 1409 «Про бюджет 
Стрийської міської територіальної громади на 2023 рік»  у Додатку 3 «Встановлення 
системи відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2023 рік»  
зазначена інформація про виділення коштів на 2023 рік Управлінню житлово-



комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області  у сумі 700 000,00 грн. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі:186 300,00 грн. з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:Розрахунок очікуваної 
вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та 
аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, 
у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників відповідно до Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом 
Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

Даний розрахунок здійснено в рамках розміру бюджетних призначень відповідно 
дорішення  Стрийської міської ради XXX Сесії VIII демократичного скликання від 
15.12.2022 року № 1411«Про затвердження Програми «Встановлення системи 
відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2023 рік».


