
Дмитрівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі: послуги з висвітлення діяльності 

(видання інформаційного бюлетеня «Вісник Дмитрівської громади»)  код 79820000-8 

Послуги, пов’язані з друком 

за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі 

(розроблено на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань, його категорія:  

 Місцезнаходження замовника: 27422, Україна, Кіровоградська обл., с. Дмитрівка, пл. 
Перемоги, 4 

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 04365267 

    Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган  

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):  послуги з висвітлення діяльності (видання інформаційного 
бюлетеня «Вісник Дмитрівської громади»)  код 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком за 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 

Вид та ідентифікатор закупівлі: відкриті торги (з особливостями), UA-2023-02-24-009940-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
198912,00 грн.  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене фактичним обсягом 
надання послуг за 2022 рік та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2023 рік, 
орієнтовний обсяг друкованої площі - 48000 квадратних сантиметрів, враховуючи 
примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020  № 275 із змінами). 

Розмір бюджетного призначення: 198912,00 грн згідно з кошторисом. 
 Розрахунок потреби підтверджений розрахунками відділу бухгалтерського обліку та 
звітності. 
 

 

 

 



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін 
постачання — з дати укладання договору по 31 грудня 2023 р. 
 

Технічні характеристики 

 

Кількість 

Висвітлення діяльності Дмитрівської сільської ради, її виконавчих органів, 
посадових осіб та депутатів включає: 
 

- підвищення інформованості населення щодо діяльності Дмитрівської 
сільської ради, її виконавчих органів, структурних підрозділів, 
підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій та 
закладів), посадових осіб та депутатського корпусу, їх окремих ініціатив, 
проєктів та іншої соціально-важливої інформації,  шляхом розміщення  
рекламно-інформаційних матеріалів, публікацій в пресі; 
- розміщення інформаційних повідомлень та роз’яснень щодо роботи 
органів місцевого самоврядування; 
- розміщення соціальної реклами; 
- розміщення привітань з нагоди державних, місцевих свят та пам’ятних 
дат; 
- анонсування  програм заходів, участь в яких приймає сільська рада, її 
підрозділи; 
- розміщення звернень посадових  осіб; 
- висвітлення іншої соціально-важливої інформації відповідно до заявок і 
завдань Замовника. 
 

(До вартості входить :  
- забезпечення медіа супроводу діяльності Дмитрівської сільської  ради, її 
виконавчих органів, структурних підрозділів, підпорядкованих комунальних 
підприємств (установ, організацій та закладів), посадових осіб,  їх окремих 

ініціатив та проектів; 
- щомісячна розробка та впровадження оптимальної комунікаційної 
програми з інформування жителів  у інформаційному бюлетені «Вісник 
Дмитрівської громади»; 

- супроводження виступів на публічних заходах представників, посадових 
осіб Дмитрівської сільської ради (включаючи фотозйомку, виїзний 
журналістський супровід); 
- редакційна підготовка, копірайтинг, рерайтинг, адаптація матеріалів для 
публікації в друкованих виданнях: 
- копірайтинг та рерайтинг текстів; 
- літературне редагування, вичитка та коректура текстів та інших 
матеріалів Замовника,  в тому числі ілюстративних, мовою оригіналу 
(українською);  
- технічне редагування та виправлення малюнків, таблиць, схем, діаграм, 
формул, фотографій;  
- збір та/або виготовлення необхідної інформації (в тому числі 
ілюстративної та/або контекстної, жанрової, репортажної фотографії); 
- верстання статей та ілюстративних матеріалів у форматі та шрифтах 
відповідно до вимог газетного видання та ін.). 

 

     48000 см2 

 

 

 

 

 

 

 



Вид видання – інформаційний бюлетень, суспільно-політичний 

Формат – А3 

Колір – чорно-білий або кольоровий 

Папір – газетний 

Вид друку – офсетний  
Періодичність виходу – не менше одного разу на місяць (тираж не менше 1600 
примірників) 
Сфера розповсюдження –  Дмитрівська сільська територіальна громада  
Мова/мови видання - одномовне, українська  
Поширення примірників серед населення, установ, організацій Дмитрівської  сільської 
територіальної громади 

Термін надання послуг –  до 31 грудня 2023 року. 

  

Якість друкованого матеріалу повинна відповідати Державному стандарту та нормативним 
актам України. 
 

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог 
техніки безпеки при наданні послуги несе Виконавець. 

 

 


