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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлів:
межах закупівлі: послуг з доставки та виплати державних грошових допомог за

переліком кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету
ЦА-2023-01-20-013275-а-51 й

На виконання постанови Кабінету Міністрів України Ма710 віддл жовтня :

2016 р «Про ефективне використання державних коштів» повідомляємо, що
станом на січень 2023 року в управління соціального захисту населення
Шепетівської районної державної адміністрації наявна потреба в закупівлі"

послуг з доставки та виплати державних грошових допомог за переліком кодів.

програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (за кодом ДК:

021:2015 64110000-0 - поштові послуги).
Послуг з доставки та виплати державних грошових допомог. - надають

підрозділи національного оператора - поштамти, вузли (центри), ві, ділення, та .

пункти поштового зв'язку: відповідно до вимог нетрукції: пров та.
доставку; пенсій: «соційльних допомог, національним оператором по! тового
зв'язку, : затвердженої сні) аст З

України, Міністерства праці
7

та соціальної полі
ле464А 56; постановою Пенсійного: фонду Укр
зареєстрованих в Міністерстві; юстиції 02.07. 2909-Ке
протягом. тривалого часу. ЗДІЙСНЮЄ. виплату та: доставі
допомог. на, підставі укладених "договорів з:

у

Й

населення; що: -дає "Можливість наймениї соці
ГБН

соціальну допомогу через об'єкти поштового Зв:"язку.

Статтею 15 Закону. України "Про поштовий зн'язок". 03.11. 2022. зто-
ІХ; визначено; що для задоволення державних потреб призначений оператор
поштового зв'язку на договірних засадах має право здійснювати діяльність,



пов'язану з доставкою пенсій, державної допомоги, компенсацій, субсидій таінших видів соціальних виплат У грошовій формі, надавати інші послуги .відповідно до законодавства. 2 .

Розпорядженням Кабінету Міністрів: України «Про: національного
оператора поштового зв'язку» від 10.01.2002 рокуМе Ор, (зі змінами.

йвнесеними розпорядженням КМУ від 17 липня 2019 р. Ле. 547-р), ВИКОНІННЯ
функцій. національного: оператора: поштового Зв'язку. покладено на АГ.

«Укрпошта»; -
й ониЗгідно пунктів. 2,3,4 «Порядку виплати і доставки пенсій та грощової-:допомоги за місцем. фактичного проживання одержувачів у. межахУкраїниорганізаціями, що здійснюють їх виплату їі доставку» затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів України Ме1279 від 16.12.2020 - уповноваженаорганізація - організація, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошовоїдопомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України тазгідно із законодавством має право надавати такі послуги; уповноважений

орган - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої
держадміністрації. Уповноважена організація проводить обслуговування-
одержувачів через виплатні об'єкти, які надають послуги в адміністративної --територіальних одиницях, де уповноважені органи здійснюють своїповноваження. Для здійснення виплати одержувачам грошової допомогиуповноваженими органами в порядку, передбаченому Законом України "Про"публічні закупівлі", укладаються з уповноваженими організаціями договорипро виплату та доставку грошової допомоги за місцем фактичного проживанняодержувачів у межах України (далі - договір). Договори укладаються між
уповноваженою організацією та структурними підрозділами з питаньсоціального захисту населення місцевих держадміністрацій. й

.Згідно п.3 постанови Кабінету Міністрів України Ло 277 «Про додатковізаходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги замісцем фактичного проживання одержувачів у межах України» (із змінами
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022.
в. Ле 1305), до останнього дня місяця, що передує місяцю набрання чинності
договором із переможцем конкурсу, функції організації, що здійснює виплату і
доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживанняодержувачів у межах України, здійснює національний оператор поштовогозв'язку, функції якого виконує акціонерне товариство «Укрпошта».

й щоВраховуючи викладене та відповідно до абз.1 та абз. 4 пп; 5 п.13«Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг длязамовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на періоддії правбвого режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його
припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 12.10.2022. Ме1178 придбання замовниками товарів і послуг (крім
послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис.гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень,може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без
застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі
товару у разі, коли: роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,



Поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання в одному 3:таких випадків: відсутністю конкуренції з технічних причин, яка повинна бути
документально підтверджена замовником, - послуги з доставки та виплати
державних грошових допомог за переліком кодів програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету, можуть бути надані виключно АТ
«Укрпошта», в особі Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», яке «володіє
виключним правом на надання поштових послуг, тому дану закупівлю буде

йздійснено шляхом укладення договору про закупівлю без застосуваннявідкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.На виконання порядку, затвердженого. постановою Кабінету Міністрів
України від 24 грудня 2019 року Ме1101 (зі. змінами), використання: копітів,
передбачених у загальному фонді державного бюджету Мінсоцполітики поКЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на оплату послуг з доставки".

їта виплати державних грошових допомог за переліком кодів програмної: :класифікації видатків та кредитування бюджету, на підставі кошторису З .

державного бюджету на січень 2023 року Департаментом соціального захисту
населення Хмельницької облдержадміністрації доведено: І

- по КПКВК 2501400 «Соціальний захист дітей та сім'ї» - 14400,00 грн.ос
(чотирнадцять тисяч чотириста гривень нуль копійок);

- по КПКВК 2501530 «Соціальний захист громадян, які потрапили у,складні життєві обставини» - 49388 грн 45 коп (сорок дев'ять тисяч
триста вісімдесят вісім гривень сорок п'ять копійок);

- но КПКВК 2501540 «Підтримка малозабезпечених сімей» - 18932,00:
(вісімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять дві гривні нуль копійок)З місцевого бюджету: щ

- по КПКВК 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністюна
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок. 1.
на транспортне обслуговування» - 1500, 00 грн. (одна тисяча п'ятсот

йгривень нуль копійок).

Усього очікувана вартість закупівлі становить 84220 грн 45 коп
(вісімдесят чотири тисячі двісті двадцять гривень сорок п'ять копійок )без
пІДВ.

Уповноважена особа У -т Олена КОВАЛЬ


