
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

Предмет закупівлі: Послуги з висвітлення діяльності депутатів Полтавської 

обласної ради, кращих практик територіальних громад області засобами 

телебачення  

Код ДК 021:2015: 92220000-9 Телевізійні послуги (92221000-6 Послуги 

телевізійного виробництва) – спрощена закупівля 

 

Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-04-08-005282-b 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-21-009373-c 

 

Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Закупівля проводиться згідно з розрахунком витрат до кошторису Полтавської 

обласної ради на 2021 рік, на виконання пункту 3.5 напряму 3 Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки, 

затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 58 «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки». 

 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета 

закупівлі: обласний бюджет Полтавської області, 100 000,00 грн в т.ч. ПДВ (сто 

тисяч гривень 00 копійок). 

 

Вимоги до якості, технічне завдання: 

Виконавець повинен надати Замовнику послуги у відповідності до Законів 

України: «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформацію», «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», на виконання пункту 

3.5 напряму 3 Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої 

сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 58 «Про 

затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2021 – 2023 роки». 

Мова поширення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування 

визначається статтею 24 Закону України «Про засади державної мовної 

політики».  

Замовник з метою розміщення сюжету надає відповідні матеріли Виконавцю 

(далі–ЗМІ) на 1, 2 або 3 сторінках та не пізніше, як за добу перед днем виходу 

сюжету. Матеріали надаються в електронному вигляді. 

 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/15802744


У визначенні «матеріали» мова йде про: 

- поширення інформації, створення спеціальних звітів і репортажів та 

інформаційних сюжетів, авторських матеріалів про діяльность депутатів 

Полтавської обласної ради, кращих практик територіальних громад області, 

діяльність Полтавської обласної ради, організацію тематичних телепередач та 

рубрик; 

- створення телепередач роз’яснювального характеру; 

- проведення прямих ефірів; 

- створення відеоінформаційних матеріалів для поширення на офіційному сайті 

Полтавської обласної ради, в електронних ЗМІ, YouTube-каналі та соціальних 

мережах; 

- поширення на власних інтенет-ресурсах, запис і зберігання. 

Виконані послуги оформлюються Замовником і Виконавцем згідно з актом 

прийому-передачі наданих послуг із підсумковим обліком використання хвилин 

за результатами кожного місяця. 

Обсяг надання послуг обов’язково узгоджується з Замовником у залежності від 

кількості матеріалів, які необхідно транслювати, але становити не менше 420 

хвилин на рік. 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ 

• Послуга надається наявним обладнанням високої якості, що забезпечує 

повний цикл виробництва: зйомка, монтаж, поширення; 

• послуга передбачає можливість її оперативного надання та вчасного виїзду 

на місце зйомки (до 30 хвилин); 

• термін підготовки інформаційних сюжетів — не більше 4 годин; 

• термін підготовки іміджевих, презентаційних відеоматеріалів – не більше 

96 годин; 

• тривалість зйомки – до 12 годин; 

• узгодження матеріалу перед виходом в ефір; 

• цільове призначення і тематична спрямованість: інформаційно-

розважальна, інформаційно-просвітницька; 

• мати можливість проводити декілька зйомок одночасно; 

• наявність ліцензії Національної Ради з питань телебачення та 

радіомовлення на місцеве кабельне та багатоканальне мовлення; 

• загальний обсяг мовлення 24 години на добу;  

• частка програм власного виробництва повинна складати не менше ніж 19 

годин на добу (умови ліцензії); 

• загальний стиль подачі інформації: динамічний, простою мовою, з 

широким використанням прикладів (на місцевому матеріалі), архівний матеріал, 

інтерв’ю, відеоматеріалів; 

• якість відео – не гірше SD;  

• роздільна здатність: не менше 720*576; 

• система відеозображення – не гірше PAL; 



• формат телевізійної трансляції – не менше 4:3; 

• формат файлів – не гірше mpeg-2; 

• формат аудіо – стерео звук; 

• мова – українська; 

• програми мають бути додатково адаптовані для розміщення на Інтернет-

ресурсах. 
 


