
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-2022-03-09-003015-a) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги з супроводження, ведення  та адміністрування 

програмного забезпечення офіційного Веб-порталу "Судової 

влади України", 72510000-3 - управлінські послуги, пов’язані з 

комп’ютерними технологіями, відповідний код 72510000-3 - 

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

Офіційний Веб-портал судової влади України (Веб-портал) 

використовується для оприлюднення публічної інформації про 

діяльність судів, органів та установ системи правосуддя та для 

надання безоплатного доступу до оприлюднених інформаційних 

ресурсів. 

Основними завданнями Веб - порталу є надання можливості 

громадянам та учасникам судового процесу отримувати 

інформацію про діяльність органів судової влади, довідкову 

інформацію та іншу публічну інформацію, відомості із відкритих 

реєстрів судової влади та інших реєстрів пов’язаних із 

здійсненням правосуддя в Україні, онлайн трансляції судових 

засідань, можливість сплати судового збору, штрафу. 

Веб-порталу забезпечує:  

- функціонування основної веб-сторінки порталу, а також веб-

сторінок судів, органів та установ системи правосуддя, які є 

складовими Веб-порталу; 

- надання особам інформації про стан розгляду судових справ 

відповідно до вимог чинного законодавства;  

- надання особам інформації про судові справі, призначені для 

розгляду; 

- оприлюднення передбаченої процесуальним законодавством 

інформації (оприлюднення відомостей у справах про 

відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її 

посадовою особою, оголошень про виклик відповідача, третьої 

особи, свідка, зареєстроване місце проживання (перебування), 

місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, відомостей 

про справи про банкрутство, тощо);  

- оприлюднення новин про діяльність судів, органів та установ 

системи правосуддя, Етичної ради; 

- оприлюднення рішень органів та установ системи правосуддя; 

- оприлюднення 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, 

тощо;   

- можливість онлайн сплати судового збору, штрафу, 

формування квитанції;  

- онлайн трансляцію судових засідань; 

- оприлюднення інформації у формі відкритих наборів даних; 

- оприлюднення офіційних статистичних та оперативних звітів 

щодо роботи судів, органів та установ системи правосуддя; 



- розміщення електронних форм звернення громадян, запиту на 

отримання публічної інформації, повідомлення про корупцію 

тощо; 

- оприлюднення у випадках, встановлених законом, іншої 

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

системи правосуддя. 

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" державним підприємством "Інформаційні судові 

системи" державному підприємству "Центр судових сервісів" 

(далі – Підприємство) було передано програмне забезпечення 

таких програмних продуктів, як: 

Веб-портал судової влади України; 

Розрахунок судового збору та друк квитанцій; 

Мультиплатіжна система он-лайн сплати; 

Оприлюднення інформації щодо стадій розгляду судових справ, 

для подальшого їх супроводження та адміністрування.  

Таким чином, Підприємство є адміністратором офіційного Веб-

порталу судової влади України та його системних компонентів, 

які забезпечують належне функціонування порталу. 

Крім того, Підприємство забезпечено необхідними ресурсами та 

має у своєму складі вузько кваліфікованих працівників, які 

спеціалізуються на обслуговуванні Веб-порталу та забезпечують 

його належне функціонування, а саме: 

- забезпечення супроводження, адміністрування та 

оновлення (за необхідності) програмного забезпечення Веб-

порталу, веб-сайтів; 

- надання цілодобового доступу з мережі Інтернет до всіх 

частин Веб-порталу; 

- забезпечення шифрування при доступі до веб-порталу за 

допомогою SSL-сертифікату з довжиною відкритого ключа не 

менше 2048 bits; 

- адміністрування системних компонентів (веб-серверу 

Apache та PHP-інтерпретатора) Веб-порталу; 

- адміністрування внутрішньої бази даних веб-порталу; 

- технічна підтримка та надання довідково-

консультаційної допомоги користувачам Веб-порталу, веб-

сайтів; 

- надання унікального імені та пароля, які дозволяють 

розміщувати судам, органам та установам системи правосуддя 

свою інформацію;  

- захист розміщених веб-сайтів від DDoS-атак на 

мережевому рівні;  

- можливість організації імен (адрес) електронної пошти з 

об’ємом інформації, що зберігається в кожен момент часу;  

- доступ до статистики відвідувань за допомогою Google 

Analytics;  

- щодобове створення резервної копії коду та даних веб-

порталу, веб-сайтів;  

- своєчасне інформування про можливі перешкоди у 

роботі веб-сайтів та веб-сервера. 

ДСА України у 2021 році вже були укладені з  Підприємством 

договори щодо супроводження та адміністрування веб-порталу 

(від 01.04.2021 № 46-21 та  від 13.10.2021 № 96-21). 

Також, на сьогодні з метою недопущення зупинення 

функціонування Веб-порталу Підприємство продовжує 

здійснювати його супроводження та адміністрування.  

Отже, оскільки Підприємство наділене правами та 



можливостями на використання програмного забезпечення Веб-

порталу та його системних компонентів, та не має конкурентів з 

технічних причин на ринку експлуатації вказаного програмного 

забезпечення в рамках судової системи України, існують 

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 і наданим 

Підприємством Висновком щодо комплексного експертного 

дослідження Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності Національної академії правових наук України від 

27.01.2022 № 603. 

 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 

 

2 024 739,66 грн. (два мільйони двадцять чотири тисячі сімсот 

тридцять дев’ять гривень 66 копійок) з 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. 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.  

 


