
 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі «Соціальна послуга догляду 
вдома для осіб похилого віку та/або повнолітніх осіб з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, 
побутового обслуговування» 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  
 ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, Код ЄДРПОУ       04354686, Адреса  78432, Україна, Івано-Франківська 
область, с. Пасічна, вул.Софії галечко, будинок 127 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Соціальна послуга догляду вдома 
для осіб похилого віку та/або повнолітніх осіб з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового 
обслуговування» (ДК 021:2015 – 85310000-5 Послуги з надання соціальної допомоги»).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 210 000 грн. 

Обґрунтування технічних  якісних характеристик.  
Термін постачання — з  1 січня 2023р. по 31 грудня 2023р.  

Кількість отримувачів - 35 осіб (повнолітня особа з інвалідністю, яка потребує стороннього догляду, 
побутового обслуговування)                                                                                                                                                                  
Назва комплексу соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення (відповідно до наказу 
Мінсоцполітики від 07.06.2017р. № 956) – догляд вдома 

Перелік ( зміст) cоціальної послуги, включає в себе: 

- допомогу в дотриманні особистої гігієни, купання, прання; 

- зміна постільної білизни і генеральне прибрання кімнати; 

- допомогу в приготуванні їжі; 

- закупівлю ліків та продуктів харчування; 

- отримання рецептів лікаря; 

- контроль і допомогу у прийомі ліків; 

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; 

- надання інформації з питань соціального захисту населення; 

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги. 

- організація дозвілля. 

- прибирання прибудинкової ділянки до 0,02га. 

- надання щомісячно продуктових наборів. 

Умови надання соціальної послуги та вимоги до якості 

1. Соціальна послуга повинна надаватись отримувачам соціальної послуги з дотриманням Державного 
стандарту соціальної послуги, правових норм і принципів надання соціальних послуг. 

2. Послуга надається за рішенням органу місцевого всамоврядування  на підставі  письмової заяви та інших 
документів, що підтверджують право громадянина на отримання соціальної послуги відповідно до норм та 
стандартів, встановлених чинним законодавством. 

3. Отримувачі соціальної послуги повинні бути ознайомлені із змістом та обсягом послуг, що їм 
надаватимуться, умовами та порядком їх надання, а також з правилами поведінки під час отримання соціальних 
послуг. 

4. Виконавець соціального замовлення повинен укласти з кожним отримувачем соціальної послуги договір про 
надання соціальних послуг. 



5. Зміст та обсяг соціальних послуг, які надаватимуться отримувачам соціальної послуги, визначаються 
індивідуально для кожного з них в залежності від стану та потреб. 

6.  На кожного отримувача соціальної послуги повинна вестись особова справа    

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 210 000 грн. Розрахунок 
очікуваної вартості обумовлений середньомісячними витратами на одну особу  в розмірі 2880,95 грн в місяць  

ОВ = Цод * V*Т, 

Де            ОВ      - очікувана вартість послуг  

                 Цод    - середня вартість витрат на 1 особу в місяць  

                 V        - кількість (обсяг)осіб які отримують послугу 

                  Т       -час надання послуг (міс)  
ОВ=2880,95*35*12=1 210 000 грн 

 

 

 

 


