
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

Предмет закупівлі: Послуги з висвітлення діяльності депутатів Полтавської 

обласної ради, кращих практик територіальних громад області в друкованих 

засобах місцевої сфери розповсюдження інформації. 

 

Код ДК 021:2015: 79820000-8 – Послуги пов’язані з друком (79821100-6 

Редакторські послуги) – спрощена закупівля. 

 

Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-04-08-005341-b. 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-22-010220-a. 

 

Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Закупівля проводиться згідно з розрахунком витрат до кошторису Полтавської 

обласної ради на 2021 рік, на виконання пункту 3.5 напряму 3 Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки, 

затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 58 «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки». 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: обласний бюджет Полтавської 

області, 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ. 

 

Вимоги до якості, технічне завдання: 

Учасник повинен надати Замовнику послуги у відповідності до положень 

Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших актів 

чинного законодавства України. 

 

Для надання послуг з висвітлення діяльності Замовника друкованим засобом 

масової інформації (далі ЗМІ) в останнього має бути: 

- сфера розповсюдження: регіональна (м. Полтава, Полтавська область); 

- мова видання: українська; 

- періодичність видання: не менше 6 раз на місяць; 

- тираж: не менше 20 тис. примірників; 

- номера сторінок видання, на яких будуть розміщуватись матеріали: всі 

сторінки; 

- цільове призначення і тематична спрямованість: соціальне, інформаційне, 

навчальне, юридичне, довідкове та інше висвітлення питань; 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/15802777


- спосіб розповсюдження: за передплатою та у роздріб (обов’язково на 

території м. Полтави, Полтавської області). 

Матеріали публікуються кеглем, зручним для читання та використання у роботі 

(не менше 7 і не більше 10 пунктів). 

Обсяг надання однієї послуги становить 4810 см 2 друкованої площі. Обсяг 

надання послуг може бути змінений в залежності від фактичної потреби 

Замовника в оприлюднені інформації. 

Виконавець розміщує матеріали власного виробництва та надані для публікації 

Замовником на будь-яких сторінках ЗМІ. 

План кожного макету матеріалів має бути погоджений з відповідальною особою 

Замовника.  

Погодження здійснюється шляхом електронного листування, телефонного 

зв’язку. Замовник має право вносити зміни в макет своєї інформації, яка 

оприлюднюється, не пізніше як до 12:00 дня здачі номера до друку. 

Виконавець також здійснює самостійне і за власний рахунок направлення 

Замовнику в день видання 2 (двох) примірників друкованої продукції. 

Учасник визначає ціну на послугу, яку він пропонує надати за Договором про 

закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат, у тому числі на фотозйомки, друк, на 

транспортування готової продукції, розповсюдження, на оплату податків і 

зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником 

вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх 

виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції, за 

результатами проведеного аукціону. 


