
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг 

згідно з ДК 021:2015 80520000-5 «Навчальні засоби»(Послуги з організації тренінгів 

на тему: «Правила надання першої домедичної допомоги громадянам у критичних 

ситуаціях» на виконання п. 4.3. завдань Програми розвитку й підтримки сфери 

надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки) 
 

1.  Замовник 

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного 

урядування Дніпропетровської облдержадміністрації. 

 

2. Підстави закупівлі 

   Закупівля здійснюється відповідно до пункту 4.3. завдань Програми розвитку й 

підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 

2023 роки, яку затверджено рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 

26.02.2021 № 24-4/VIII “Про Програму розвитку й підтримки сфери надання 

адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки” та від 

23.12.2020 № 11-3/VIІІ “Про обласний бюджет на 2021 рік”. 

 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 345 000 грн (обласний бюджет). 

Очікувана вартість сформована на підставі самостійного аналізу цін на аналогічні за 

технічними характеристиками типу послуг. 

 

4.  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

 

Предмет закупівлі: Послуги з організації тренінгів на тему: «Правила надання 

першої домедичної допомоги громадянам у критичних ситуаціях» для співробітників 

Центрів надання адміністративних послуг Дніпропетровської області (далі – тренінги), що 

мають відбуватися за міжнародними стандартами (за міжнародною сертифікацією). 

Тренінги проводяться кущовим методом для працівників 80 Центрів надання 

адміністративних послуг Дніпропетровської області на базі  7 районів регіону.  

Тренінги мають на меті: підвищення обізнаності та розуміння в питаннях вжиття 

невідкладних дій і організаційних заходів, спрямованих на врятування та збереження 

життя людини у критичному стані, мінімізацію наслідків впливу такого стану на її 

здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, із 

залученням учасників до практичного застосування комплексу термінових домедичних 

заходів (симуляційні сценарії). 

На тренінгах мають бути розглянуті, зокрема такі питання: 

1. Правила дотримання особистої безпеки при наданні домедичної допомоги.  

2. Початковий алгоритм дій під час надання першої домедичної допомоги. 

3. Правила виклику екстреної медичної допомоги та спілкування з диспетчером. 

4. Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації.  

5. Розпізнавання симптомів інфаркту міокарда, інсульту і астми. 

6. Перша допомога при отруєнні, судомах, епілепсії, травмах, переломах, вивихах, 

ударах. 

7. Надання домедичної допомоги при особливих обставинах тощо.  

 

Виконавець розробляє порядок проведення та розгорнутий план (Програму) 

тренінгів та погоджує із Замовником. 
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Термін надання послуг: до 17 грудня 2021 року. Виконавець узгоджує із 

Замовником дату і місце проведення тренінгів. 

 

Загальна кількість тренінгів: 25 тренінгів. 

 

Загальна кількість слухачів тренінгів: 225 осіб. 

 

Кількість слухачів у групах: до 10 осіб. 

 

Тривалість кожного тренінгу: не менше 6 годин. 

 

Місця проведення  тренінгів:  

Тренінги проводяться у приміщеннях, що знаходяться у населених пунктах – 

адміністративних центрах 7 районів області, а саме: містах Дніпро, Кам’янське, Кривий 

Ріг, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград і Синельникове, або на територіях, максимально 

прилеглих до адміністративних центрів районів.     

 

Матеріальне забезпечення тренінгів. 

Виконавець під час проведення тренінгів забезпечує: 

− учбове обладнання (манекени, каремат (туристський коврик), тампонади, 

турнікети, тощо); 

− витратні матеріали (рукавички, антисептики, бандажі, захисні маски тощо); 

− організацію 2-х кава-пауз; 

− логістику (проїзд інструкторів, перевезення обладнання для тренінгів). 

 

Замовник забезпечує участь слухачів та надає приміщення, технічне обладнання 

(мультимедійне устаткування, за необхідності) та інформаційну підтримку заходу. 

 

Протиепідемічні заходи  

Виконавець забезпечує дотримання протиепідемічних заходів, встановлених 

постановами Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами) та від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», інших карантинних заходів, встановлених чинним 

законодавством України. 

 

Кваліфікаційні вимоги 

Тренери повинні мати досвід проведення аналогічних заходів для працівників 

сервісних установ, що працюють з людьми, та відповідні діючі сертифікати або бути 

сертифікованими інструкторами міжнародних професійних організацій (наприклад, за 

програмою BLS (Basic Life Support) та B-con (Stop the Bleed). 

 
 

 

 

 


