
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-2022-03-09-000674-b) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги з супроводження та адміністрування підсистеми 

Центральне інформаційне сховище, як складової центральної 

системи ЄСІТС; 72320000-4 - послуги, пов’язані з базами даних, 

відповідний код 72320000-4 - послуги, пов’язані з базами даних 
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.        

Згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та 

нормами процесуального законодавства України ЄСІТС 

забезпечує, зокрема централізоване захищене зберігання судових 

справ, процесуальних, інших документів та інформації в єдиній 

базі даних; віддалений доступ користувачів ЄСІТС до будь-якої 

інформації, що в ній зберігається, в електронній формі 

відповідно до диференційованих прав доступу.  

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: "Електронний суд", "Електронний кабінет" 

та підсистема відеоконференцзв’язку (далі – Підсистеми 

ЄСІТС).   

ДСА України наказом від 26.10.2021 № 362 визначила 

адміністратором Підсистем ЄСІТС - державне підприємство 

"Центр судових сервісів" (далі - Підприємство), оскільки 

державним підприємством "Інформаційні судові системи" були 

передані Підприємству всі права разом з програмним 

забезпеченням (кодами, паролями доступу) Підсистем ЄСІТС 

(наказ ДСА України від 31.03.2020 № 149). 

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 

відеозаписи судових засідань автоматично зберігаються у 

централізованому файловому сховищі, а підписані протоколи 

судових засідань, які містять вебпосилання на відеозаписи цих 

засідань у централізованому файловому сховищі, переносяться 

(передаються, імпортуються) до автоматизованої системи 

документообігу суду. 

На сьогодні, з метою виконання норм законодавства України 

Центральне інформаційне сховище забезпечує завантаження, 

вивантаження та надійне зберігання документів та службової 

інформації, що обробляються в Підсистемах ЄСІТС та 

автоматизованій системі документообігу суду, включаючи: 

- файли оригіналів позовних заяв, та інших документів, що 

подаються користувачами до органів судової влади; 

- файли оригіналів процесуальних та інших документів 

вироблених в судах та інших органах судової влади; 

- файли додатків до вище вказаних документів, включаючи 

файли текстових форматів, графічні файли, аудіо та відео файли; 



- електронні підписи до всіх вище названих файлів; 

- файли відеозаписів судових засідань; 

- інші службові та системні документи. 

Локальні сховища даних автоматизованої системи 

документообігу суду синхронізуються з Центральним 

інформаційним сховищем.  

В умовах постійно зростаючої кількості користувачів Підсистем 

ЄСІТС та відповідно і інформації (документів надісланих 

учасниками справ до судів, документів надісланих судами 

учасникам справ, записів судових засідань, тощо) Центральне 

інформаційне сховище значно підвищує потужність, швидкість 

завантаження, вивантаження та переміщення у разі потреби 

вищеназваних файлів, а також забезпечує надійність їх 

зберігання, включаючи резервування даних. 

Крім того, веб-сервісом Центрального інформаційного сховища 

додатково забезпечується: 

- надійність зберігання даних в процесі обміну 

документами/інформацією між підсистемами, між підсистемами 

та їх користувачами, включаючи резервування таких даних; 

- ведення єдиного протоколу автентифікації та авторизації 

Підсистем ЄСІТС; 

- ведення єдиних протоколів завантаження та 

вивантаження файлів; 

- використання додаткових сервісних методів, що 

спрощують підключення та експлуатацію, як безпосередньо 

самого сервісу, так і різних систем збереження даних; 

- застосування автоматичного вибору необхідної  системи 

збереження даних в залежності від заданих умов, без 

необхідності внесення змін та доопрацювання в підсистемах 

ЄСІТС; 

- можливість підключення інших систем збереження даних 

в майбутньому без необхідності доопрацювання інших 

підсистем.  

Також Підприємством для спрощення підключення підсистем -

користувачів до веб-сервісу розроблені алгоритми та клієнтські 

бібліотеки, а саме для підключення:  

- АРІ кабінету Електронного суду; 

- бази даних Електронного суду (СУБД Oracle); 

- сервісу підписання кваліфікованим електронним 

підписом документів та додатків; 

- сервісу обміну підсистеми "Електронний суд" з 

автоматизованою системою документообігу суду; 

- АРІ для підключення корпоративних систем; 

- АРІ для роботи з Електронним судом веб-додатків інших 

розробників; 

- інших підсистем, як внутрішніх, так і зовнішніх.   

Використання Центрального інформаційного сховища в 

комплексі з веб-сервісом та з можливістю оперативного 

підключення інших систем збереження даних забезпечує 

зростання потужності та швидкості роботи всіх систем, які 

працюють з файлами, а також спрощує імплементацію в інші 

підсистеми та забезпечує значне зменшення часу, ресурсів і 

фінансових витрат на необхідні доопрацювання.    

Підприємством з метою забезпечення інтеграції Підсистем 

ЄСІТС з Центральним інформаційним сховищем здійснюється: 

- оновлення програмного забезпечення  апаратної частини 

серверних платформ, на яких розташована система збереження 

даних Scality RING; 

- оновлення програмного забезпечення системи збереження 



даних Scality; 

- моніторинг та адміністрування системи збереження даних 

Scality; 

- виявлення та усунення помилок при роботі з системою 

збереження даних Scality; 

- адміністрування облікових записів користувачів системи 

збереження даних Scality; 

- створення та управління місцем для зберіганням даних (bucket); 

- технічне обслуговування серверного обладнання; 

- створення резервних копій даних; 

- доопрацювання, оновлення та підтримка в актуальному стані 

інформаційних матеріалів з питань організації роботи; 

- оновлення та підтримка в актуальному стані інформації, 

розміщеної в базі знань (https://wiki-ccs.court.gov.ua/); 

- опрацювання пропозицій щодо вдосконалення роботи, 

отриманих від користувачів Підсистем ЄСІТС та судів. 

ДСА України у 2021 році вже були укладені договори з 

Підприємством про закупівлю послуг із супроводження та 

адміністрування підсистеми Центральне інформаційне сховище.  

Так, в рамках цих договорів Підприємством проведені наступні 

роботи: 

- завантаження, вивантаження та надійне зберігання 

документів та службової інформації, що обробляються в 

Підсистемах ЄСІТС та автоматизованій системі документообігу 

суду; 

- надійне зберігання даних в процесі обміну між 

Підсистемами ЄСІТС, включаючи резервування даних; 

- моніторинг та адміністрування системи зберігання даних 

за допомогою системи управління Supervisor (RING Status, Node 

Status, Connector Status, Disk Status) в основному дата-центрі та 

резервному дата-центрі; 

- адміністрування облікових записів користувачів системи 

зберігання даних Scality; 

- створення резервних копій даних; 

- адміністрування і моніторинг телекомунікаційної 

системи; 

- відновлення працездатності та ребалансування 

підсистеми Openstack. 

Також, на сьогодні з метою недопущення зупинення 

функціонування Підсистем ЄСІТС разом з Центральним 

інформаційним сховищем Підприємством продовжуються 

здійснення заходів щодо їх супроводження та адміністрування. 

З огляду на викладене, у Підприємства є можливість обробки 

значних масивів даних, розробки форматів та протоколів обміну 

даними в електронній формі, реалізації та впровадження 

центральних серверів обміну повідомленнями та відповідних 

електронних сервісів, створення відповідних інтерфейсів 

користувача та вирішення технічних та організаційних питань в 

межах країни. Підприємство використовуючи існуючі технології 

має можливість створити вказану інтеграцію не порушуючи при 

цьому вже налагоджені виробничі процеси в судах.  

Виконання вказаних вище робіт іншим виконавцем неможливо, 

оскільки тільки Підприємство в змозі забезпечити безперервне 

функціонування та інтеграцію Підсистем ЄСІТС з Центральним 

інформаційним сховищем, а також інтеграцію цих підсистем з 

іншими складовими ЄСІТС. Підприємство у даному випадку є 

виключним постачальником послуг та володіє правами на 

використання програмних продуктів Підсистем ЄСІТС, 

забезпечено необхідними технічними можливостями та кадрами 



щодо надання послуг, пов’язаних з їх супроводженням та 

адмініструванням. 

Крім того, вищевказане підтверджується і наданим 

Підприємством Висновком щодо комплексного експертного 

дослідження Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності Національної академії правових наук України від 

03.02.2022 № 607.    

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, є 

обґрунтованим.  

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

4 300 470,34 (чотири мільйони триста тисяч чотириста сімдесят 

гривень 34 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. 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.  

 


