
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне 

використання державних коштів" (зі змінами)) 

 

Назва предмета закупівлі: Послуги поштового зв'язку з виплати та доставки пільг, 

житлових субсидій громадянам, соціальних допомог, а також інших виплат населенню, 

визначених Законодавством, які надаються у грошовій готівковій формі на 2022 рік (за кодом 

ДК 021:2015: 64110000–0 – Поштові послуги).  

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-21-017531-b 

 

Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі (на підставі абзацу 4 пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник має право застосувати 

переговорну процедуру закупівлі як виняток, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання у зв'язку 

з відсутністю конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена 

замовником. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічну 

можливість надавати послуги поштового зв'язку з виплати та доставки пільг, житлових 

субсидій громадянам, соціальних допомог, а також інших виплат населенню, визначених 

Законодавством, які надаються у грошовій готівковій формі на 2022 рік. 

Відповідно до статті 1 Закону України "Про поштовий зв'язок" від 04 жовтня  

2001 року № 2759-III (зі змінами та доповненнями): послуги поштового зв'язку – продукт 

діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки 

(вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових 

переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів; переказ 

грошових коштів (поштовий переказ) – послуга поштового зв'язку щодо виконання 

доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей; 

пересилання поштових відправлень (поштових переказів) – сукупність операцій  

з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових 

переказів). Відповідно до статті 15 Закону України "Про поштовий зв'язок", для задоволення 

державних потреб національний оператор на договірних засадах може здійснювати 

діяльність, пов'язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги 

малозабезпеченими громадянам, надавати інші послуги відповідно до законодавства 

України, а також встановлено, що юридична особа, на яку покладається виконання функцій 

національного оператора поштового зв'язку, визначається Кабінетом Міністрів України. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про національного оператора поштового 

зв'язку" від 10 січня 2002 року № 10-р, виконання функцій національного оператора 

поштового зв'язку покладено на АТ "Укрпошта". Послуги з виплати та доставки пенсій, 

соціальних допомог надають підрозділи національного оператора – поштамти, вузли 

(центри), відділення та пункти поштового зв'язку відповідно до Інструкції про виплату та 

доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку, 

затвердженої спільним наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства 

праці та соціальної політики України 28 квітня 2009 року № 464/156 постановою правління 

пенсійного фонду України від 28 квітня 2009 року № 14-1, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 02 січня 2009 року № 592/16608.  

Оплата послуг з пересилання внутрішнього поштового переказу, грошових допомог, 

здійснюється відповідно до абзацу 1 та абзацу 2 пункту 65 постанови Кабінету Міністрів 

України "Правила надання послуг поштового зв'язку" від 05 березня 2009 року № 270  

(зі змінами та доповненнями), поштовий переказ у межах України пересилається лише в 

національній валюті після внесення відправником суми, призначеної для переказу, та плати 

за його пересилання в готівковій формі чи шляхом безготівкового розрахунку; поштові 



2 

 

перекази юридичних осіб приймаються для пересилання після надходження коштів, 

призначених для переказу, та плати за їх пересилання на поточний рахунок переказних 

операцій об'єкта поштового зв'язку. Відповідно до пункту 75 цієї ж постанови, послуги 

поштового зв'язку оплачуються під час їх замовлення, якщо інше не передбачено 

відповідним договором, у національній валюті за діючими тарифами. Згідно з підпунктом 1 

пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України "Про здійснення попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 10 лютого  

2020 року № 99 (у поточній редакції):  

"1.Установити, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні 

кошти, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, може 

передбачатися попередня оплата без обмеження кількості платежів лише в разі закупівлі: 

1) на строк, що не перевищує одного місяця (у розмірі 100 відсотків їхньої вартості 

включно): 

- послуг поштового зв'язку". 

Таким чином, зазначені послуги можуть бути надані виключно Акціонерним 

товариством "Укрпошта", яке володіє виключним правом на надання поштових послуги з 

доставки та виплати державних грошових допомог, виплат та компенсацій визначених 

законодавством України. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі: Очікувана вартість послуг поштового зв'язку з виплати та доставки 

пільг, житлових субсидій громадянам, соціальних допомог, а також інших виплат населенню, 

визначених Законодавством, які надаються у грошовій готівковій формі на 2022 рік 

визначена відповідно до аналізу використання поштового зв’язку у 2021 році та очікуваної 

потреби установи яка складає 1 290 000,00 грн (один мільйон двісті дев’яносто тисяч гривень 

00 копійок), в тому числі: місцевий бюджет – 4 600,00 грн (чотири тисячі шістсот гривень  

00 копійок); обласний бюджет – 520,00 грн (п’ятсот двадцять гривень 00 копійок); 

державний бюджет – 1 284 880,00 грн (один мільйон двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот 

вісімдесят гривень 00 копійок).   


