
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань: 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №7» Кам’янської 

міської ради; 

вул. Ніжинська, 7, м. Кам’янське, 51922; 

код за ЄДРПОУ – 23372371; 

2. 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 оздоровлення та відпочинку дітей (код ДК 021-2015:55240000-4- 

Послуги центрів і будинків відпочинку). 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-05-14-004080-с  
4. Вид процедури: Спрощена закупівля 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника. 
 Потужність закладу оздоровлення та відпочинку має бути не менше ніж 

320 (триста двадцять) відпочиваючих за одну зміну 18 (вісімнадцять) та 14 
(чотирнадцять) календарних днів. 

 

 Предметом закупівлі є послуга, що включає комплекс спеціальних заходів щодо 

оздоровлення (заходи соціального, виховного, медичного, гігієнічного, 

спортивного характеру, що спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і 

психічного стану здоров’я дитини).  

Послуги надаються протягом: червня  2021 року. 

Тривалість оздоровчої зміни: 18 та 14 календарних  днів. 

Учасник пропонує послуги за однією ціною по всіх заїздах. 

Заклад, що надає послуги з оздоровлення та відпочинку дітей повинен 

належати до дитячих закладів оздоровлення, типи яких визначено у ст. 14 Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №375-VI та 

перебувати в Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 

мати  першу або вищу категорію державної атестації. 

 Робота дитячого закладу оздоровлення та відпочинку повинна відповідати 

вимогам Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 

№375-VI та наказу Мінсім’ямолодьспорту від 13.08.2009 №2881 «Про 

затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та 

відпочинку дітей», зареєстрованого в Мін’юсті10.09.2009 за №854/16870. 



 Умови перебування у дитячому закладі оздоровлення повинні відповідати 

Державним санітарним правилам і нормам «Улаштування, утримання і організація 

режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99 – 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

26.04.1999 №23, наказу Мінсім’ямолодьспорту від 25.01.2010№64.  

Норми забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячому закладі 

оздоровлення та відпочинку мають відповідати фізіологічним потребам та 

енерговитратам відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку». 

 

Вимоги до місця розташування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку:  

    -заклад повинен бути розташований на морському узбережжі курортної зони 

(крім лиманів та заток)  Чорного моря у легко доступному для прибуття/вибуття 

місці, поблизу інфраструктури (село, селище, місто) Скадовського району , 

Херсонської  області,  що може забезпечити швидке реагування у відповідних 

ситуаціях; 

-відстань від найближчої залізничної станції до місця  оздоровлення та відпочинку  

має складати не більше  120 кілометрів; 

- відстань до моря від території дитячого закладу не повинна перевищувати 

500 м; 

 

Вимоги до облаштування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку: 

 - площа території закладу не менше 5,0га; 

- зелені насадження (не менше70%); 

- територія дитячого закладу повинна бути огорожена по всьому периметру, висота 

огорожі не менше 1,7м. 

- територія закладу не перетинається  з територіями для відпочинку дорослих; 

   - наявність критих павільйонів та стационарних залів для організації дозвілля 

дітей за негоди та інші споруди для організації змістовного дозвілля дітей та 

відпочинку дітей; 

- наявність приміщень для організації гурткової роботи, спортивних секцій, 

кіноконцертного залу  та літньої концертної естради з критою сценою; 

- наявність бібліотеки, відеотеки, комп’ютерної кімнати; 

- наявність футбольного поля; 

-наявність  волейбольного поля; 

-наявність  баскетбольного майданчику;  

- наявність тенісного залу або павільйонів для настільного тенісу; 

  - наявність тренажерного  майданчику; 

- наявність власного або орендованого пляжу, який не використовується під час 

заїзду дітей іншими закладами відпочинку; 

- наявність  водних атракціонів на території закладу; 

- наявність пожежної сигналізації в корпусах , спальних кімнатах для дітей та 

ідальні 

 

Вимоги до послуг проживання: 

-в кімнатах повинно розміщуватись не більше 5 осіб; 



   - кімнати обладнані всіма зручностями ( душ та туалет в кімнаті) 

  - кімнати повинні бути оснащені ліжками з жорсткими каркасами, лист-основа 

яких  цільна , при ліжковими тумбами, шафами з вішалками, приборами освітлення 

, дзеркалом , щотижневе забезпечення чистою постільною білизною. 

 

Вимоги до надання медичних послуг: 

   -медична частина повинна бути розташована в окремому  приміщенні та 

оснащена :  палатами, боксом, процедурною, кабінетом лікаря, кімнатою для 

проживання лікаря та медсестри, санвузлом, душовою кімнатою, кімнатою для 

прийому їжі. 

 

Вимоги до облаштування пляжу: 

- відсутність бетонних та кам’яних конструкції, які створюють небезпеку здоров’я 

та життя дитини; 

- відсутність крутих спусків від території дитячого закладу до облаштованого 

пляжу, що створює також небезпеку здоров’я та життя дитини; 

- пляж повинен бути облаштований рятувальним постом, тіньовими навісами, 

роздягальнями, душовими, санвузлом. 

- водна частина повинна бути розподілена на окремізони для кожної групи дітей 

(загону); 

- вхід у море повинен бути з поступовим збільшенням глибини. 

 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зобов’язаний: 

- створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і 

здоров’я, особистого майна, надання невідкладної медичної допомоги; 

- у разі виникнення обставин непереборної сили забезпечити негайну евакуацію і 

відправлення дитини до місця постійного проживання;  

- у разі захворювання дитини організувати її лікування та за потреби 

транспортування до місця постійного проживання (лікувального закладу); 

-забезпечити питний режим дітей бутилірованою водою; 

- забезпечення цілодобового водопостачання, в т.ч. забезпечення гарячою водою);  

- забезпечити цілодобове чергування медичного працівника, можливості надання 

першої долікарської допомоги;  

- забезпечити не менше ніж 6-ти разовим та у разі необхідності дієтичним 

харчуванням;  

- забезпечити організацію не менше ніж 2 екскурсіями; 

- забезпечити наявність спортивного та культінвентаря, обладнання для організації 

роботи гуртків, художньої та періодичної літератури для дітей, відеотеки тощо. 

Реалізація виховних та розвивальних програм у закладі має бути забезпечена з 

урахуванням державного стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, 

затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспортувід 13.08.2009 №2881. До планів 

виховної роботи мають бути включені заходи присвячені видатним і пам’ятним 

датам та національним святам.;  

- забезпечити роботу не менше 15 гуртків  

- забезпечити питною водою та сухим пайком у зворотній напрямок; 

- забезпечити обов’язкове страхування дітей від нещасних випадків під час 

перебування у закладі; 



- забезпечити цілодобовою спеціалізованою ліцензійною охороною дитячий 

оздоровчий заклад;  

- наявність міжміського зв'язку (Учасник повинен зазначити вид зв'язку та його 

розміщення).  

 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Послуги з 

оздоровлення та відпочинку дітей (код ДК 021-2015:55240000-4- Послуги 

центрів і будинків відпочинку) відповідає розрахунку видатків до кошторису 

закладу на 2021 рік (загальний фонд).  

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до 

комерційних пропозицій та становить 137200,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру 

бюджетного призначення. 


	Потужність закладу оздоровлення та відпочинку має бути не менше ніж 320 (триста двадцять) відпочиваючих за одну зміну 18 (вісімнадцять) та 14 (чотирнадцять) календарних днів.

