
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-2021-10-01-000903-c) 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями 

за кодом CPV за ДК 021:2015-72510000-3 (послуги з 

супроводження, ведення  та адміністрування програмного 

забезпечення офіційного Веб-порталу "Судова Влада України", 

відповідний код 72510000-3 - управлінські послуги, пов’язані з 
комп’ютерними технологіями) 

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). Відповідно до 

наказу ДСА України від 31.03.2020 № 149 "Про передачу майна 

від державного підприємства "Інформаційні судові системи" до 

державного підприємства "Центр судових сервісів", на підставі 

якого, Підприємство отримало від державного підприємства 

"Інформаційні судові системи" окреме індивідуальне визначене 

майно, а саме Веб-портал "Судова Влада України". 

Функціонування Веб-порталу забезпечує: надання особам 

інформації про стан розгляду судових справ відповідно до вимог 

чинного законодавства; невідкладне публікування протоколів 

автоматизованого розподілу; оприлюднення передбаченої 

законодавством інформації по судових справах про 

відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою 

особою, та про визнання торговельної марки (знаку для товарів і 

послуг) добре відомою; оприлюднення рішень Ради суддів 

України, постанов Пленуму Верховного Суду, повідомлень про 

кількість вакантних посад суддів у суді, інформації Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів про проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади судді, зразків дисциплінарної скарги 

щодо судді для подання до Вищої ради правосуддя та інших 

зразків процесуальних документів; оприлюднення оголошень про 

виклик відповідача, третьої особи, свідка, зареєстроване місце 

проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи 

якого невідоме, номер судового провадження, місце, дата і час 

наступного судового засідання, на яке така особа викликається; 

оприлюднення відомостей про справи про банкрутство, які 

підлягають офіційному оприлюдненню, або посилання на них;  

оприлюднення офіційних статистичних та оперативних звітів 

щодо роботи судів, органів та установ системи правосуддя та 

оприлюднення у випадках, встановлених законом, іншої 

інформації на веб-порталі, веб-сайтах судів, органів та установ 

системи правосуддя. 

Веб-портал "Судова Влада України" є складовою Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи  та використовується 

для оприлюднення офіційної публічної інформації про діяльність 

судів, органів та установ системи правосуддя, а також надання 



безоплатного доступу до оприлюднених інформаційних ресурсів. 

Також, висновок комплексного експертного дослідження 

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук України від 16.09.2021 

№ 594/1 підтверджує обґрунтування проведення переговорної 

процедури закупівлі управлінських послуг, пов’язаних з 

комп’ютерними технологіями за кодом CPV за ДК 021:2015-

72510000-3 (послуги з супроводження, ведення  та 

адміністрування програмного забезпечення офіційного Веб-

порталу "Судова Влада України", відповідний код 72510000-3 - 

управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями) 

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 

 

676 673,04 грн. (шістсот сімдесят шість тисяч шістсот сімдесят 

три гривні 04 копійки) 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. 

 


