
 

 

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року           

№ 1266  "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р.№ 710" надається обґрунтування технічних і 

якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру 

бюджетного призначення.  

1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір 

бюджетного призначення, визначений відповідно до затвердженого кошторису від 

15.01.2021 р. на 2021 рік Міністерства молоді та спорту України за КПКВК 3401070 

«Здійснення  заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка 

молодіжних та дитячих громадських організацій» на закупівлю послуг з проведення 

ринкових досліджень (код за ДК 021:2015 – 79310000-0 (2 лоти) (найменування предмета 

закупівлі відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2020 № 708), 572995 

(п’ятсот сімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн 00 коп. з ПДВ: 

- Лот № 1 -– здійснення репрезентативного соціологічного дослідження становища 

молоді в Україні – 415500 (чотириста п’ятнадцять тисяч п’ятсот) грн 00 коп. з ПДВ; 

- Лот № 2 – підготовка щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні – 157495 (сто 

п’ятдесят сім тисяч чотириста дев’яносто п’ять) грн 00 коп. з ПДВ. 

  
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-20-004569-c  
 

Предмет закупівлі: послуги з проведення ринкових досліджень (код за ДК 021:2015 – 

79310000-0 (2 лоти) 

Вид процедури: відкриті торги.  

 

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась 

Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275. 

З метою розрахунку очікуваної вартості закупівлі було використано метод 

порівняння ринкових цін, а також проаналізовано укладені аналогічні договори за 

результатами конкурентних процедур закупівлі, а також виконано відповідно до 

потреб Замовника з урахуванням реальної потреби та наявних коштів на 2021 рік.  

Для отримання інформації про ціну предмета закупівлі було здійснено 

пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі на сайтах постачальників відповідної продукції та 

спеціалізованих торгівельних майданчиках. 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-004569-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-004569-c


Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначена 

за результатом моніторингу цін на ринку, і складає за: 

Лотом №1 – здійснення репрезентативного соціологічного дослідження 

становища молоді в Україні – 1 послуга – (ДК 021:2015 – 79315000-5 Послуги у 

сфері соціальних досліджень) - 415500 (чотириста п’ятнадцять тисяч п’ятсот) грн 00 

коп. з ПДВ; 

 

Лотом №2 – підготовка щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні –                                     

1 послуга  - (ДК 021:2015 - 79315000-5 Послуги у сфері соціальних досліджень) - 157495 

(сто п’ятдесят сім тисяч чотириста дев’яносто п’ять) грн 00 коп. з ПДВ. 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

• Обґрунтування доцільності закупівлі. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі обумовлені потребами 

Замовника у високій якості послуг відповідно до специфіки завдань, покладених на 

них відповідно до Положення про Міністерство молоді та спорту України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року  № 

220 (зі змінами), Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2021 – 2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 

червня   2021 р. № 579. 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: 

 Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та 

обсягу фінансування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


