
 

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-2022-06-14-001742-a) 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги з супроводу автоматизованої інформаційної системи 

"АС Фінанси"; 72260000-5 - послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням, відповідний код 72261000-2 - послуги з 

обслуговування програмного забезпечення за ДК 021:2015 

Єдиного закупівельного словника 

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. Для 

забезпечення ефективної роботи Державної судової адміністрації 

України необхідно оновлення та супроводження автоматизованої 

інформаційної системи "АС Фінанси". Програмне забезпечення 

"АС Фінанси" є унікальним об’єктом інтелектуальної власності та 

відповідає всім вимогам Закону України "Про авторське право і 

суміжні права". Майнові права на зазначене програмне 

забезпечення з усіма вихідними кодами знаходяться у власності  

ФОП Гриценко В.Г. (свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір № 31725). Програмне забезпечення "АС Фінанси" 

забезпечує автоматизацію наступних ділових процесів: 

 формування та ведення мережі розпорядників бюджетних 

коштів; 

 формування річного та помісячного розписів асигнувань 

державного бюджету та реєстри змін до них; 

 внесення змін до розпису асигнувань; 

 формування кошторисів; 

 облік надходжень коштів до головного розпорядника; 

 автоматизоване формування та облік розподілів 

бюджетних коштів; 

 передача даних в державну Казначейську службу України 

в форматах, які регламентуються ДКСУ; 

 формування регламентної звітності; 

 формування різноманітних аналітичних довідок 

 архівування бази даних тощо. 

Властивістю даної системи є гнучкий механізм 

управління правами доступу користувачів до інформаційних 

об'єктів системи в розрізі груп користувачів, груп одержувачів 

бюджетних коштів, напрямків фінансування тощо. 

Програмне забезпечення реалізує наступні допоміжні функції: 

 налаштування прав доступу користувачів до 

інформаційних об’єктів системи;  

 контроль прав доступу користувачів до інформаційних 

об’єктів системи у відповідності з визначеними правами; 

 протоколювання всіх дій користувачів щодо зміни даних 

системи; 

 перегляд дій користувачів  по роботі в системі та 

можливість аналізу історії змін даних в розрізі визначених 

інформаційних об’єктів.  

Можливість якісного супроводження програмного 

забезпечення "АС Фінанси", оперативної адаптації відповідно до 

змін чинного законодавства України, а також розширення 

функціональних можливостей, забезпечується знанням його 



повної архітектури та вихідних програмних кодів, що в свою 

чергу є можливим лише за наявності факту власності на 

обумовлений програмний продукт. Надаються послуги з 

періодичного тестування інформаційної бази даних, 

оперативного вирішення непередбачених ситуацій, користувачам 

системи надаються консультації з питань користування 

програмою. 

Враховуючи викладене, послуги з супроводу 

автоматизованої системи "АС Фінанси" можуть бути надані лише 

ФОП Гриценко В.Г., який є розробником та власником 

спеціалізованого програмного забезпечення, а також є первинним 

постачальником послуг з розробки зазначеного програмного 

продукту за техніко-технологічними ознаками, мають місце та 

підстави для застосування переговорної процедури по даній 

закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі", а саме: "відсутність 

конкуренції з технічних причин, яка має бути документально 

підтверджена замовником". 
3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень) без ПДВ на період з січня по 

червень 2022 року. 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. 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до 

розрахунку до кошторису на 2022 рік. Кошторисом ДСА України 

на 2022 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є 

предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240.  

 


