
 
 

ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг згідно з ДК 021:2015 
код 72320000-4 «Послуги, пов’язані з базами даних» (Послуги з розвитку та підтримки 
програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК 

ПРОФ 3» на виконання п. 2.1. завдань регіональної програми інформатизації 
“Електронна Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки) 

 

1. Замовник 

 Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного 

урядування Дніпропетровської облдержадміністрації. 
 

2. Підстави закупівлі 

Закупівля здійснюється відповідно до пункту 2.1. завдань регіональної програми 

інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020–2022 роки, яку затверджено 

рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 25 жовтня 2019 року № 506-18/VIІ. 

Починаючи з 2007 року в області запроваджено систему електронного 

документообігу на базі програмного забезпечення “Автоматизована система управління 

документами “ДОК ПРОФ 3” (далі – СЕДО). До СЕДО підключено Дніпропетровську 

облдержадміністрацію та її структурні підрозділи, обласну раду, райдержадміністрації, 

райради, міські ради (5), об’єднані територіальні громади (57), сільські ради (1). 

До системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ) 

підключено Дніпропетровську ОДА та її структурні підрозділи, ряд ОТГ.  

Мета - автоматизація та оптимізація загальних процесів діловодства і 

документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису для забезпечення 

взаємодії з іншими інформаційними системами, у тому числі з системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади з використанням модуля погоджень проєктів 

нормативно-правових актів в електронній формі. 

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 

електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі 

послуги”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 

“Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки”, 

доручення голови облдержадміністрації від 05.07.2021 № 08-27/0/35-21 «Про 

впровадження безпаперового електронного документообороту на базі програмного 

забезпечення “Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3” у 

Дніпропетровській облдержадміністрації, райдержадміністраціях та територіальних 

громадах (за згодою) Дніпропетровської області» передбачається придбання послуг з 

розвитку та підтримки програмного забезпечення “Автоматизована система управління 

документами ”ДОК ПРОФ  3”.  

У результаті здійснення заходу буде забезпечено: 

ефективне впровадження норм Закону України “Про електронні документи та 

електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування області; 

проведення комплексу навчальних заходів для користувачів місцевих органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області програмного 

забезпечення “Автоматизована система управління документами ”ДОК ПРОФ  3”; 

поширення системи на територіальні громади.  
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У зв’язку з тим, що програмне забезпечення “Автоматизована система управління 

документами ”ДОК ПРОФ  3” є власністю окремої юридичної особи, закупівля 

здійснюється за переговорною процедурою закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі підтверджується 

Експертним висновком ТОВ НДІ «Автопром» щодо відповідності вимогам КСЗІ, який 

зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 16.04.2020 № 1101, сертифікатами ДП «Державний центр 

інформаційних ресурсів України» Міністерства цифрової трансформації України від 

11.02.2020 року та від 23.12.2020 на системи інтеграції з державними ресурсами. 

 

3. Вартість предмета закупівлі: 405 000,00 грн. (обласний бюджет). 

Вартість предмета закупівлі сформована за результатами переговорної процедури 

закупівлі з ТОВ “ДОКПРОФ КОНСАЛТИНГ” (ЄДРПОУ:43335257), який має права на 

цю програмну продукцію відповідно до рішення Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №4949. 

 

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Учасник має надати наступні послуги: 
 

Послуги з розвитку та підтримки програмного забезпечення «Автоматизована 

система управління документами «ДОК ПРОФ 3» на виконання п.2.1 завдань 

регіональної програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020–2022 

роки, а саме: 

 

1. Створення та налагодження програмного шлюзу на базі програмного 

забезпечення “Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3” (далі – 

ДОК ПРОФ 3) для забезпечення обміну даними та повідомленнями щодо оновлення 

записів про реєстраційні дані між Реєстрами територіальних громад та Єдиним 

державним демографічним реєстром та відомчою інформаційною системою Державної 

міграційної служби через Систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів “Трембіта”. 

 

2. Проведення групового інструктаж-тренінгу користувачів з роллю “Реєстратор”, 

“Діловод”, “Контролер” роботі в ДОК ПРОФ 3 (однією групою до 10 чол. 8 год). 

 

3. Створення інструкцій та відеороликів для представників територіальних громад 

щодо використання Реєстру територіальної громади ДОК ПРОФ 3, інтегрованого з 

Реєстрами територіальних громад Державної міграційної служби України: 

 

Створення відеороликів для адміністраторів Реєстру територіальної громади ДОК 

ПРОФ 3: 

- Адміністрування Реєстру територіальної громади ДОК ПРОФ 3 для інтеграції з 

Реєстрами територіальних громад ДМС; 

- Створення відеороликів для реєстраторів місць проживання Реєстру 

територіальної громади ДОК ПРОФ 3: 

https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20pro%20prava%20avtora%20na%20tvir%20DOKPROF%204949%2011.06.2020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20pro%20prava%20avtora%20na%20tvir%20DOKPROF%204949%2011.06.2020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20pro%20prava%20avtora%20na%20tvir%20DOKPROF%204949%2011.06.2020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20pro%20prava%20avtora%20na%20tvir%20DOKPROF%204949%2011.06.2020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/ekspertnyi-vysnovok-kszi-dokprof-1101-16042020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/ekspertnyi-vysnovok-kszi-dokprof-1101-16042020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/ekspertnyi-vysnovok-kszi-dokprof-1101-16042020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Sertyfikat%20DOKPROF%20testuvannia%20SEV%20OVV%2011.02.2020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Sertyfikat%20DOKPROF%20testuvannia%20SEV%20OVV%2011.02.2020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Sertyfikat%20DOKPROF%20testuvannia%20SEV%20OVV%2011.02.2020.pdf


 

 
3 

- Загальні зміни в роботі та інтерфейсі Реєстру територіальної громади ДОК 

ПРОФ 3, пов’язані з інтеграцією з Реєстрами територіальних громад ДМС; 

- Видалення двійників з Реєстру територіальної громади ДОК ПРОФ 3 перед 

інтеграцією з Реєстрами територіальних громад ДМС; 

- Реєстрація нового члена територіальної громади в Реєстрі територіальної 

громади ДОК ПРОФ 3, інтегрованого з Реєстрами територіальних громад ДМС; 

- Зняття з реєстрації місця проживання члена територіальної громади в Реєстрі 

територіальної громади ДОК ПРОФ 3, інтегрованого з Реєстрами територіальних громад 

ДМС; 

- Реєстрація нового члена територіальної громади населеного пункту в Реєстрі 

територіальної громади ДОК ПРОФ 3, інтегрованого з Реєстрами територіальних громад 

ДМС; 

- Зняття з реєстрації місця проживання члена територіальної громади населеного 

пункту в Реєстрі територіальної громади ДОК ПРОФ 3, інтегрованого з Реєстрами 

територіальних громад ДМС. 

Створення інструкцій: 

- Настанова адміністратора Реєстру територіальної громади ДОК ПРОФ 3 для 

інтеграції з Реєстрами територіальних громад ДМС; 

- Настанова реєстратора місць проживання Реєстру територіальної громади ДОК 

ПРОФ 3, інтегрованого з Реєстрами територіальних громад ДМС; 

- Настанова реєстратора місць проживання населеного пункту Реєстру 

територіальної громади ДОК ПРОФ 3, інтегрованого з Реєстрами територіальних громад 

ДМС. 

 

4. Проведення групового інструктаж-тренінгу користувачів згідно їх ролей в 

процесі введення реєстрів територіальних громад (однією групою до 10 чол. 8 год). 

 

5. Створення та налаштування шини веб-сервісів для публікації на Порталах 

територіальних громад інформації з підсистеми обліку публічної інформації та рішень 

сесій виконавчих комітетів з Системи електронного документообігу ДОК ПРОФ 3 

територіальних громад. 
 
 


