
Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення. 

 

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» із змінами від 16 грудня 2020 р. № 1266 (п.3, 4, 

додаток до постанови п.26). 

Забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

 

Предмет закупівлі: забезпечення  екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Стуса в м.Бурштин 

Класифікація за ДК 021:2015: 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі 

сміттям (уточнюючий код класифікатора: (90511000-2 Послуги зі збирання сміття, 90512000-

9 Послуги з перевезення сміття). 

  

Обґрунтування доцільності закупівлі: на виконання вимог Закону України «Про 

місцеве самоврядування» з метою самоврядних повноважень Бурштинською міською радою, 

як органу місцевого самоврядування для виконання місцевих програм щодо забезпечення 

утримання в належному санітарно-технічному стані території для сприятливих і здорових 

умов життя і проживання мешканців та надаються населенню на безоплатній основі та 

рішення Бурштинської міської ради від 02 березня 2021 року № 21/9-21 «Про Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік». 

         Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, 

обрахованої Замовником на основі фактичного надання послуг у попередньому році та 

обсягу фінансування – 30000,0 грн. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:  

- виконавець повинен надавати послугу спеціальними автотранспортними засобами для збору 

ТПВ (в робочому стані), на яких працюють кваліфіковані працівники; 

-перевезення ТПВ повинно здійснюватись тільки в спеціальні місця їх оброблення 

(перероблення), утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення у терміни, визначені 

Державними санітарними нормами; 

- збирання, перевезення та захоронення ТПВ повинно здійснюватися згідно графіку не менше 

двічі на тиждень. Періодичність вивезення  сміття узгоджується із Замовником на підставі 

складеного акту відповідальною комісією міської ради – не менше 2 рази в тиждень; 

- організація послуги  повинна проводитись з дотриманням постанови КМУ №1147 від 

17.09.1996 р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів»; 

- якість послуг повинна відповідати Закону України «Про відходи»; 

- послуга з вивезення та захоронення твердих побутових відходів повинна надаватись згідно з 

«Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів», затвердженими Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 (із змінами); 

- виконавець повинен надавати якісні послуги відповідно до вимог чинного законодавства про 

відходи, санітарних норм і правил  з урахуванням вимог чинного законодавства України із 

захисту довкілля. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF


          Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення:   

рішення Бурштинської міської ради від 02 березня 2021 року № 21/9-21 «Про Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» та обсягу прогнозованого бюджетного 

фінансування – 30000,0 грн. 

  

  

в.о. Уповноваженої особи                                                                                            Марія Назар 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) пункт 3 доповнити підпунктом 3 такого змісту: 

“3) з метою ефективного та раціонального використання коштів забезпечити 

оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом 

п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури 

закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель.”; 

2) підпункт 1 пункту 4 після слів “бюджетних коштів” доповнити словами “, а також 

забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-

сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 

конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про 

закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель”; 

3) доповнити постанову пунктом 4-

1 такого змісту: 

“4-

1. Головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів 

нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, 

ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі; 

оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення 

на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних 

коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління 

суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної 

процедури закупівель.”; 

4) додаток до постанови доповнити пунктом 26 такого змісту: 

П.26. Забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.”. 
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