
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного 

призначення предмета закупівлі: 

 

Послуги з доступу до мережі Інтернет для комунальної установи «Ситуаційний 

Центр міста Краматорська» та інфраструктури міста Краматорська (код ДК 021:2015 

– 72410000-7 Послуги провайдерів). 

 
Замовник Комунальна установа «Ситуаційний Центр міста Краматорська» 

ЄДРПОУ 44236485 

Назва предмету 
закупівлі із 

зазначенням коду 

ДК 

Послуги з доступу до мережі Інтернет для комунальної установи 
«Ситуаційний Центр міста Краматорська» та інфраструктури міста 

Краматорська (код ДК 021:2015 – 72410000-7 Послуги провайдерів).  

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Відкриті торги  

UA-2022-01-25-019054-b 

Розмір бюджетного 

призначення 

150000,00 грн. 

Обґрунтування 

технічних та 

якісних 
характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні характеристики предмета закупівлі (послуги з доступу до мережі 

Інтернет), визначені відповідно до потреб комунальної установи 

«Ситуаційний Центр міста Краматорська» для своєчасного та якісного 
виконання Програми «Краматорськ – комфортне та безпечне місто».  
Телекомунікаційні послуги з надання доступу до Інтернету (далі - 

послуги) надаються відповідно до вимог законодавства, Правил надання 
та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (Офіційний вісник 

України, 2012 р., № 29, ст. 1074), та інших нормативно-правових актів та 
забезпечують цілодобове надання у користування та обслуговування 

каналів передачі даних на всіх вузлах телекомунікаційної мережі. 

Закупівля проводиться з метою забезпечення доступом до мережі Інтернет 

інфраструктури міста Краматорська (перехрестя вулиць, парки, сквери, 
зупинки міста та комунальна установа «Ситуаційний Центр міста 

Краматорська). 

Послуга доступу в телекомунікаційну мережу (глобальну мережу 
Інтернет) включає в себе: 

- підключення до мережі Інтернет без обмеження трафіку цілодобово (у 

разі відсутності підключення); 

- фізичні канали зв'язку для прямої передачі даних та відеопотоку. 
Для забезпечення  безпеки відеопотоку та даних не навантажуючи канал 

доступу до Інтернету, необхідно забезпечити фізичні канали зв'язку для 

прямої передачі відеопотоку з камер відеоспостереження, обміну даними 
між комунальною установою «Ситуаційний Центр міста Краматорська» та 

закладами освіти міста Краматорська.  

Кількість та склад послуг розрахована на підставі наявної потреби та 
фактичних показників минулого бюджетного року.  

Технічні вимоги передбачені Додатком 2 до тендерної документації.  

Обґрунтування 

бюджетного 
призначення 

Бюджетні призначення визначені виходячи із фактичної вартості послуг у 

2021 році. При цьому, очікувана вартість сформована на підставі 
закупівельних цін попереднього бюджетного року. 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у 
кошторисі комунальної установи «Ситуаційний Центр міста 

Краматорська»  на 2022 рік. 

 

 

 

 

Уповноважена особа       О.В. Височенко 


