
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-01-001018-c) 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням − за кодом CPV 

за ДК 021:2015: 72260000-5  (послуги із супроводження та 

адміністрування підсистем "Електронний кабінет" та 

"Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи, відповідний код 72260000-5 ‒ 
послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) 

2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог чинного 

законодавства та внутрішніх нормативно-розпорядчих актів. 

Відповідно до наказу ДСА України від 07.11.2019 № 1096 "Про 

забезпечення створення і функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи" (в редакції наказу 

ДСА № 98 від 28.02.2020) адміністратором відкритого 

середовища Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи (далі – ЄСІТС) визначено Державне підприємство 

"Центр судових сервісів" (далі - Підприємство). Підсистеми 

"Електронний суд" та "Електронний кабінет" є складовою 

частиною ЄСІТС. Крім того, згідно з наказом ДСА України від 

31.03.2020 № 149 всі права на програмне забезпечення підсистеми 

"Електронний суд" та "Електронний кабінет" передані 

Підприємству від Державного підприємства "Інформаційні судові 

системи" з відповідними паролями та кодами доступу. Наказом 

ДСА України від 01.06.2020 № 247 "Про запровадження в 

дослідну експлуатацію підсистем "Електронний суд" та 

"Електронний кабінет" з 01.06.2020 запроваджено в дослідну 

експлуатацію підсистеми "Електронний суд" та "Електронний 

кабінет" у всіх місцевих та апеляційних судах України (крім 

Київського апеляційного суду) та Касаційному 

адміністративному суді у складі Верховного Суду. Для 

забезпечення безперебійної роботи судів, інших органів та 

установ системи правосуддя підсистеми "Електронний суд" та 

"Електронний кабінет" повинні інтегруватися з інформаційною 

системою, вже існуючою у судах України. Так, у Підприємства є 

можливість обробки значних масивів даних, розробки форматів 

та протоколів обміну даними у електронному вигляді, реалізації 

та впровадження центральних серверів обміну повідомленнями та 

відповідних електронних сервісів, створення відповідних 

інтерфейсів користувача та вирішення технічних та 

організаційних питань у національному масштабі. Тому, 

використовуючи існуючі технології, Підприємство має 

можливість створити таку інтеграцію, не порушуючи 

налагоджених виробничих процесів у судах. Крім того, 

підприємством розроблено та завантажено до підсистеми 

"Електронний кабінет" близько 80 нових шаблонів 

процесуальних документів та за пропозиціями користувачів 

підсистем внесені зміни до 296 шаблонів процесуальних 

документів. Загалом в підсистемі "Електронний суд" з початку її 

запровадження зареєстровано близько 80 тис. користувачів, 

якими надіслано до судів більше 300 тис. заяв в електронному 

вигляді. Вважаємо, що виконання вказаних вище робіт іншим 

виконавцем неможливо, оскільки саме підприємство визначено 



адміністратором підсистем "Електронний кабінет" та 

"Електронний суд", та є власником виключних прав та 

можливостей на використання їх програмного забезпечення. 

Також, висновок комплексного експертного дослідження 

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук України від 16.09.2021 

№ 593/1 підтверджує обґрунтування проведення переговорної 

процедури закупівлі послуг, пов’язаних з програмним 

забезпеченням − за кодом CPV за ДК 021:2015: 72260000-5  

(послуги із супроводження та адміністрування підсистем 

"Електронний кабінет" та "Електронний суд" Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, відповідний код 

72260000-5 ‒ послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) у 

Державного підприємства "Центр судових сервісів" відповідно до 

пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні 

закупівлі": переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником як виняток у разі, якщо послуги можуть бути надані 

виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного 

з таких випадків, а саме: відсутність конкуренції з технічних 

причин, яка має бути документально підтверджена замовником. З 

огляду на викладене, обрання переговорної процедури по даній 

закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі" є обґрунтованим. 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

5 099 144,40 грн. (п’ять мільйонів дев’яносто дев’ять тисяч сто 

сорок чотири гривні 40 коп.) грн. із ПДВ. Відповідно до статті 4 

Закону України "Про публічні закупівлі" планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, 

робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного 

плану закупівель. Вища рада правосуддя рішенням від 16.09.2021 

№ 2004/0/15-21 погодила звернення Державної судової 

адміністрації України до Міністерства фінансів України з 

поданням щодо внесення змін до розпису в частині розподілу 

збільшення планових показників за спеціальним фондом 

державного бюджету з урахуванням їх планових надходжень в 

межах додаткової потреби у видатках для забезпечення 

функціонування діючих підсистем та підсистем Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи. 

 


