
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик 

предмета закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі  

ДК 021:2015 - 79710000-4 

Охоронні послуги (Послуги 

з охорони приміщень та 

прилеглої території 

Комунального закладу 

«Навчально – виховний 

комплекс «Школа 

гуманітарної праці» 

Херсонської обласної ради 

код ДК 021:2015: 79713000-

5) 

Відкриті торги 

UA-2022-01-24-

003313-c 

1 320 000,00 грн. 

(Один мільйон 

триста двадцять 

тисяч грн. 00 

коп.) з  ПДВ 

Якість надання послуг визначається 

відповідно до вимог Закону України 

«Про охоронну діяльність», 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.11.2015 № 960 “Про 

затвердження Ліцензійних умов 

провадження охоронної діяльності”, 

ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014, 

постанови Кабінету Міністрів 

України   від 11.02.2013 № 97 “Про 

затвердження переліку спеціальних 

засобів, придбання, зберігання та 

використання яких здійснюється 

суб’єктами охоронної діяльності”. 

Для забезпечення підтримання 

порядку на території та в 

приміщеннях об'єктів, що 

охороняються та збереження 

матеріальних цінностей, необхідно 

організувати охорону відповідно до 

наступних вимог: забезпечення 

послуг по охороні приміщень, 

підтримання порядку в приміщеннях, 

збереження матеріальних цінностей; 

забезпечити якісний підбір, 

екіпіровку та інструктаж кадрів для 

виконання функцій охоронників; до 

несення служби залучати досвідчених 

працівників, які відповідають 

Очікувана вартість закупівлі 

складає   1 320 000,00 грн. 

(Один мільйон триста 

двадцять тисяч грн. 00 коп.). 

Визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

обумовлено аналізом наданих 

послуг (річного та місячного) 

по охороні  приміщень, 

  послуги охорони приміщень 

за допомогою пунктів 

системами тривожної 

сигналізації, що встановлені 

на об’єктах, з реагуванням 

наряду охорони та   послуги з 

спостереженням за ручними 

системами тривожної 

сигналізації, що встановлені 

на об’єктах, з реагуванням 

наряду охорони – за 

відповідний період (10 

місяців) 2022. Замовником 

здійснено розрахунок 

очікуваної вартості  послуг 

методом порівняння ринкових 

цін відповідно до Примірної 

методики визначення 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі, яка затверджена 

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/


кваліфікаційним вимогам згідно 

встановлених Ліцензійних умов 

провадження господарської 

діяльності з надання послуг 

пов'язаних з охороною державної та 

іншої власності, надання послуг з 

охорони громадян; здійснення 

комплексу організаційно-технічних 

заходів щодо централізованого 

спостереження за системою 

охоронно-тривожної сигналізації на 

об’єктах Замовника та реагування 

мобільних груп на сигнали "Тривога", 

що надходять з об’єктів Замовника 

які охороняються (мобільні групи 

повинні бути укомплектовані 

працівниками, які мають право на 

носіння, використання та 

застосування вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів, пройшли 

відповідне навчання у вищих 

професійних закладах по 

спеціалізації "охоронні послуги" та 

мають законні підстави і 

повноваження для застосування 

зброї, спеціальних засобів та 

затримання правопорушників і 

злочинців); у разі виникнення (або 

загрозі виникнення) ситуації, що не 

дає можливості забезпечення 

підтримання громадського порядку 

на території об'єкта, наявними 

силами охорони Виконавець повинен 

посилювати кількісний склад 

охорони охоронниками за рахунок 

додаткових сил, у залежності від 

сформованих обставин. Наявність у 

Учасника правових підстав щодо 

наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства 

України 18.02.2020        № 275. 

При цьому розрахунок 

очікуваної вартості 

проводився згідно з аналізом 

середніх цін  на надані 

послуги на дату формування 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі.  



застосування вогнепальної нарізної 

короткоствольної зброї (у разі 

наявності підстав для її застосування 

у випадках, визначених Законом чи 

іншим нормативно – правовим актом, 

або надати копію документу 

(договору тощо), що підтверджує 

наявність у Учасника підстав 

застосовувати вогнепальну нарізну 

короткоствольну зброю через третіх 

осіб). Виконавець повинен мати у 

розпорядженні транспорт обладнаний 

як спеціальний, групи реагування (не 

менш ніж 3 у м. Херсоні) та 

додатково резерв не менш ніж 10 

працівників для посилення постів в 

нештатних ситуаціях. Час реагування 

не більше 7 хвилин. Наявність 

транспортних засобів обладнаних як 

спеціальні, зареєстрованих за 

організацією-учасником, у кількості 

не менш ніж 10 одиниць 

(обов’язково), які знаходяться на її 

балансі (надати копії технічних 

паспортів). Наявність чергової 

частини у м. Херсон, яка працює 

цілодобово (обов’язково).Пульт 

централізованого спостереження у м. 

Херсон, який працює цілодобово 

(обов’язково) та реагування на 

тривожні повідомлення з об’єкту 

групою реагування у складі не менше 

2-х озброєних працівників із 

засобами індивідуального захисту та 

активної оборони. GPS навігація на 

службових автомобілях для контролю 

за службою нарядом швидкого 

реагування та охоронцями. Наявність 



радіозв’язку, телефонного та 

мобільного із черговою частиною 

підрозділу охорони та 

територіальним органом внутрішніх 

справ. Кількість охоронців у штаті не 

менше 50 чоловік. Повна матеріальна 

відповідальність у випадку крадіжки 

матеріальних цінностей з приміщень, 

прийнятих під охорону (наявність 

договору цивільно-правової 

відповідальності). 

 

  


