
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-2022-03-04-001564-c) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги з супроводження та адміністрування підсистеми 

відеоконференцзв’язку; 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.  

Відповідно до опублікованого Вищою радою правосуддя 

оголошення у газеті "Голос України" від 04.09.2021 № 168 

(7668) про початок функціонування трьох підсистем Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – 

ЄСІТС), з 05.10.2021 офіційно почали функціонувати три 

підсистеми ЄСІТС, зокрема, підсистема відеоконференцзв’язку. 

Вища рада правосуддя затвердила Положення про порядок 

функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи (рішення від 

17.08.2021 № 1845/0/15-21), далі - Положення, згідно з яким 

підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує учасникам справи 

можливість брати участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою 

свого Електронного кабінету та власних технічних засобів; у 

приміщенні іншого суду –  за допомогою технічних засобів суду; 

в установі попереднього ув’язнення, установі виконання 

покарань або медичному закладі – за допомогою технічних 

засобів, наявних у відповідній установі.  

Також підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує 

користувачам можливість брати участь у засіданнях інших 

органів та установ системи правосуддя в режимі 

відеоконференції.  

Крім того, відповідно до Положення підсистема 

відеоконференцзв’язку забезпечує ведення протоколу судового 

засідання в електронній формі та відеозапис судового засідання. 

Відеозапис судового засідання засобами підсистеми 

автоматично зберігається у централізованому файловому 

сховищі, а підписаний протокол судового засідання, який 

містить вебпосилання на відеозапис судового засідання у 

централізованому файловому сховищі, переноситься 

(передається, імпортується) до автоматизованої системи 

документообігу суду. 

На сьогодні, в підсистемі відеоконференцзв’язку зареєстровано 

більше 50 тис. користувачів та проведено більше 230 тис. 

відеоконференцій. 

Відповідно до наказів ДСА України від 07.11.2019 № 1096 "Про 

забезпечення створення і функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи" та від 26.10.2021 № 

362 "Про приведення у відповідність із діючим законодавством 

нормативно-правових актів ДСА України" державне 

підприємство "Центр судових сервісів" (далі - Підприємство) 

визначено адміністратором підсистеми відеоконференцзв’язку, 

оскільки згідно з наказом ДСА України від 31.03.2020 № 149 



державним підприємством "Інформаційні судові системи" були 

передані Підприємству всі права разом з програмним 

забезпеченням "Комп’ютерна програма "EASYCON" - ВЕБ-

сервіс організації відеоконференцзв’язку".  

Підприємство має право самостійно доопрацьовувати, 

модифікувати, переробляти програмне забезпечення, створювати 

на основі цього програмного забезпечення нові програмні 

продукти. 

Підприємство повністю забезпечено необхідними технічними 

можливостями для забезпечення функціонування підсистеми 

відеоконференцзв’язку, має центр комутації з 

високотехнологічним обладнанням з WEB-системою замовлення 

та організації сеансів відеоконференцзв’язку між учасниками 

судового процесу, підключенням до бази VPN за технологією 

волоконно-оптичних ліній, що надає можливість 

використовувати новітню систему наповнення баз даних та їх 

реплікації з постійним стійким сполученням з центром обробки 

даних, здійснення заходів з нарощування активного мережевого 

устаткування, покращення управління потоками даних, 

забезпечення можливості подальшого розвитку і розширення 

мереж.  

Також, Підприємством отримано Експертний висновок щодо 

відповідності комплексу засобів захисту комп’ютерної програми 

"Сервіс відеозв’язку "EasyCon" версії 2.Х.Х. вимогам 

нормативних документів з технічного захисту інформації 

(зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального 

зв‘язку та захисту інформації України 16.10.2020 № 1183). 

Крім того, ДСА України у 2021 році вже були укладені з  

Підприємством договори щодо супроводження та 

адміністрування підсистеми відеоконференцзв’язку (від 

04.06.2021 № 64-21 та від 13.10.2021 № 97-21). 

На сьогодні з метою недопущення зупинення функціонування 

підсистеми відеоконференцзв'язку Підприємство продовжує 

здійснювати її супроводження та адміністрування. 

Отже, оскільки Підприємство наділене правами та 

можливостями на використання програмного забезпечення 

підсистеми відеоконференцзв'язку та не має конкурентів з 

технічних причин на ринку експлуатації вказаного програмного 

забезпечення в рамках судової системи України, є об’єктивні 

фактори про неможливість виконання зазначених послуг іншим 

учасником та наявність підстав для застосування переговорної 

процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої 

статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі".  

Крім того, вищевказане підтверджується Висновком щодо 

комплексного експертного дослідження Науково-дослідного 

інституту інтелектуальної власності Національної академії 

правових наук України від 27.01.2022 № 605. 

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 

5 757 832,38 грн. (п’ять  мільйонів сімсот п’ятдесят сім тисяч 

вісімсот тридцять дві гривні 38 копійок) із ПДВ. Відповідно до 



предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

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 з розрахунком до кошторису на 2022 рік. 

Кошторисом ДСА України на 2022 рік передбачені видатки на 

закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240.  

 


