
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Код ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги 

(Послуги з централізованої охорони з реагуванням наряду поліції за адресою: м. 

Шостка, вул. Інститутська, 1) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до 

потреб відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського 

державного університету. 

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури: 

«Відповідно до ч.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть 

бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутності 

конкуренції з технічних причин. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про національну 

поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII поліція охорони входить до системи поліції. У 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 834 «Питання 

функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та 

ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», Положення про 

Управління поліції охорони у Сумській області , затвердженого наказом Національної поліції 

охорони України від 06.11.2015 р. № 64 (із змінами) Управління поліції охорони у Сумській 

області є територіальним органом Національної поліції України. В свою чергу, ст. 42 Закону 

України «Про національну поліцію» визначено, що поліція під час виконання повноважень, 

визначених цим Законом, уповноважена застосовувати заходи примусу, включаючи 

вогнепальну зброю на відміну від суб’єктів охоронної діяльності відповідно до Закону України 

«Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 р. № 4616-IV та Переліку спеціальних засобів, 

придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 р. № 97. Таким чином, на 

ринку надання послуг: код ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з 

централізованої охорони з реагуванням наряду поліції) відсутня конкуренція з технічних 

причин, внаслідок чого договір про закупівлю зазначених послуг може бути укладений лише з 

Управлінням поліції охорони у Сумській області.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 3180,00 грн. з ПДВ і визначена  

відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі  

(затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  

України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.  

Цінова пропозиція Управління поліції охорони в Сумській області складає – 3180,00 грн. 

з ПДВ 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється  

відповідно до річного плану. 

Сумським державним університетом для потреб відокремленого структурного 

підрозділу Шосткинський інститут СумДУ затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на закупівлю послуг з централізованої охорони з реагуванням наряду 

поліції за адресою: м. Шостка, вул. Інститутська, 1. Затвердженим кошторисом встановлені 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття 

бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Шосткинським інститутом 

Сумського державного університету своїх функцій та досягнення результатів, визначених 

відповідно до бюджетних призначень. 

 


