
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі Послуги з організації та проведення конференції «Інструменти локального 

економічного розвитку територіальних громад» 

 (ДК 021:2015 79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів) 
відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

 (ID: UA-2021-11-03-015555-a ) 
 

Найменування 

предмета закупівлі із 

зазначенням коду 

Єдиного 

закупівельного 

словника 

ДК 021:2015 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі 

Послуги з 

організації та 

проведення 

конференції 

«Інструменти 

локального 

економічного 

розвитку 

територіальних 

громад» 

ДК 021:2015: 

79950000-8 — 

Послуги з 

організації 

виставок, 

ярмарок і 

конгресів 

Відкриті торги 

UA-2021-11-

03-015555-a  

250 000,00 

грн. 

Відповідно до розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

від 20.08.2021 № 771 «Про реалізацію проекту 

регіонального розвитку «Карпатська мережа 

регіонального розвитку», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 

року № 470-р,  наказу Мінрегіону України від 

26.05.2021 № 128 «Про затвердження пропозицій 

щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів за 

проектами  регіонального розвитку, що пройшли 

конкурсний відбір у 2017-2018 роках», договору 

від 06.08.2021 № 36-283/2021 про делегування 

повноважень на виконання бюджетної програми 

КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної 

політики України», оголошено процедуру 

відкриті торги на закупівлю - Послуги з 

організації та проведення конференції 

«Інструменти локального економічного 

розвитку територіальних громад». 
Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі розроблені відповідно до наявної 

потреби, у організації та проведенні конференції 

«Інструменти локального економічного розвитку 

Розмір бюджетного призначення 

відповідно до розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 20.08.2021 № 771 «Про 

реалізацію проекту регіонального розвитку 

«Карпатська мережа регіонального 

розвитку». 

Розрахунок очікуваної вартості 

предмета закупівлі здійснено на підставі 

середньої ціни на ринку, шляхом 

моніторингу ринкових цін на аналогічні 

послуги. Разом з тим, необхідно зазначити, 

що характеристики послуг у 

вищезазначених закупівлях відрізняються 

від розроблених технічних вимог до 

предмета закупівлі, що обумовлено різними 

потребами відповідних замовників.  

 



територіальних громад» (далі  Конференція), 

яка буде проходити у Закарпатській області у 

листопаді-грудні 2021 року. 

Мета Конференції: надання методичної та 

організаційної допомоги територіальним 

громадам при підготовці та впровадженні 

проектів економічного розвитку. 

Формат Конференції: доповіді експертів та 

панельні дискусії. 

Цільова аудиторія: голови та виконавчі 

комітети територіальних громад Закарпатської 

області, що є членами асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», 

представники Закарпатської, Львівської, Івано-

Франківської, Чернівецької облдерж-

адміністрацій, представники Міністерства 

регіонального розвитку громад та територій 

України, представники асоціації «Єврорегіону 

Карпати-Україна». 

 Технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі визначені у відповідному 

додатку до тендерної документації.  

Посилання на процедуру закупівлі в 

електронній системі закупівель 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-03-

015555-a 
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