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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  Послуги зі створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції 
(підготовка та випуск радіо матеріалів про діяльність Білоцерківської міської ради 
та її виконавчих органів) ДК 021:2015:92210000-6 - Послуги радіомовлення 

 

UA-2021-09-14-004893-c 

 

Очікувана вартість закупівлі: 15 000,00 грн 

                                                       (п’ятнадцять тисяч гривень нуль копійок) з ПДВ 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

Відповідно до Службової записки Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради (надалі-Відділ) «Про проведення відкритих 

торгів із застосуванням електронного аукціону на послуги зі створення та розміщення 

рекламної та інформаційної продукції (підготовка та випуск радіо матеріалів про діяльність 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів)» № 61 від 08 вересня 2021 року за 

наявною потребою та відповідно до Програми для належного виконання функцій у своїй 

галузі діяльності.  

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби, обрахованої Замовником 

на основі фактичного використання та обсягу фінансування.  

Деталі по закупівлі: 

Основним предметом закупівлі є інформаційні послуги з трансляції радіо матеріалів, 

які висвітлюють діяльність Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету; 

проведення прямих ефірів за участю представників органів місцевого самоврядування; 

озвучення аудіороликів за текстом Замовника; анонсування міських подій та заходів; 

створення та розміщення рекламно-інформаційних матеріалів. З метою забезпечення 

інформування жителів міської територіальної громади про діяльність органів місцевого 

самоврядування м. Біла Церква; забезпечити оперативний зворотній зв’язок між жителями 

Білоцерківської міської територіальної громади та органами міської влади. Підхід: 

трансляція інформаційних радіо матеріалів та проведення прямих ефірів у діапазоні 

проводового радіомовлення. Матеріали підготовлені Виконавцем мають містити актуальну 

та вичерпну інформацію щодо різних сфер життєдіяльності Білоцерківської міської 

територіальної громади, стану вирішення нагальних питань, які цікавлять жителів міста. 

Тривалість інформаційних роликів, оголошень, повідомлень, привітань: до 1 хв. 

Тривалість радіопрограм, прямих ефірів - до 1 год.  

Середні обсяги послуг, які потрібно надати протягом місяця: інформаційних роликів, 

оголошень, повідомлень: виготовлення - 12 шт./місяць; розміщення виготовлених або 

наданих матеріалів - не менше 10 виходів/день радіо матеріалу одного виду протягом 3 днів; 

радіопрограм, прямих ефірів, інформаційних сюжетів - 1500 хв. на місяць, або близько 50 хв. 

на день; привітання: не менше 15 виходів за день протягом 3-х днів (до, під час та після 

свята). 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» та  відповідно до положень Закону України «Про 

публічні закупівлі».  Використовуючи метод визначення очікуваної вартості при 

моніторингу ринкових цін. 
Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу товару та визначений у 

кошторисі на 2021 рік Закупівля оголошена на 15 000,00 грн.  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-004893-c

