
 
 

ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг згідно з ДК 021:2015 
код 72240000-9 «Послуги з аналізу та програмування систем» (Послуги з розроблення та 
впровадження програмних засобів для отримання цифрових копій документів суб’єктів 

звернення до програмно-технічного комплексу облдержадміністрації “Регіональний 
віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” від 
Порталу Дія на виконання п.3.2 завдань програми розвитку й підтримки сфери надання 

адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки) 

 

1. Замовник 

 Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного 

урядування Дніпропетровської облдержадміністрації. 

 

2. Підстави закупівлі 

Закупівля здійснюється відповідно до пункту 3.2. завдань регіональної Програми 

розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 

2021–2023 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 лютого 2021 

року № 24-4/VІIІ. 

З 2012 року активно функціонує єдиний програмно-технічний комплекс 

облдержадміністрації «Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг 

Дніпропетровської області» (https://e-services.dp.gov.ua/) (далі – Віртуальний офіс), до роботи 

якого підключені ЦНАП усього регіону. 

Віртуальний офіс є проєктом, що пропонує єдину точку доступу для громадян та 

суб’єктів господарювання до адміністративних послуг і дозвільних документів, що надаються 

на території Дніпропетровської області. 

У системі Віртуальний офіс працюють: 72 ЦНАП та їх філій,  

456 адміністраторів, 555 суб’єктів надання адміністративних послуг та 195 органів реєстрації. 

За І півріччя 2021 року до Віртуального офісу приєдналося 10 ЦНАП органів місцевого 

самоврядування. 

Через Віртуальний офіс доступні сервіси отримання інформації про хід розгляду справи 

через «Особистий кабінет» або SMS-повідомлення (понад 122 тис. за І півріччя 2021 року), 

електронної консультації ЦНАП або суб’єкта надання адміністративних послуг, у тому числі з 

видачі документів дозвільного характеру (3265 консультацій за І півріччя 2021 року). 

Керуючись Законом України від 30 березня 2021 року № 1368-IX «Про внесення змін до 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та 

відповідно до листа Міністерства цифрової трансформації України від 23.07.2021  

№ 1/06-3-8107 щодо необхідності здійснення інтеграції електронних інформаційних систем з 

системою Порталу Дія постала необхідність у придбанні послуг з розроблення та впровадження 

програмних засобів для отримання цифрових копій документів суб’єктів звернення до 

програмно-технічного комплексу облдержадміністрації «Регіональний віртуальний офіс 

електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області» від Порталу Дія. 

У зв’язку з тим, що програмне забезпечення «Інформаційна система «Регіональний веб-

портал адміністративних послуг»  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 копією 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір -програмне забезпечення «Інформаційна 
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система “Регіональний веб-портал адміністративних послуг» ТОВ «Науково-виробнича фірма 

«ГРІС», видане Державною службою інтелектуальної власності України від 28.08.2013 №51014. 

3. Вартість предмета закупівлі: 350 000,00 грн. (обласний бюджет розвитку). 

 Вартість предмета закупівлі сформована за результатами переговорної процедури 

закупівлі з ТОВ «Науково-виробнича фірма «ГРІС» (ЄДРПОУ: 24360803). 
 

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Учасник має надати наступні послуги з розроблення та впровадження програмних 
засобів для отримання цифрових копій документів суб’єктів звернення до програмно-
технічного комплексу облдержадміністрації «Регіональний віртуальний офіс електронних 
адміністративних послуг Дніпропетровської області» від Порталу Дія на виконання п.3.2 
завдань програми розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у 
Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки, а саме: 

1. Розробка, тестування та впровадження «Модулю отримання цифрових копій 
документів суб’єкта звернення щодо адміністративних послуг від системи Дія». 

1.1.  Розробка та тестування сервісів інтеграції ВО-Дія. 
1.2.  Розробка механізмів використання та тестування КЕП Партнерів для отримання 

цифрових копій документів. 
2. Розробка, тестування та впровадження «Модулю Контроль звернень щодо 

отримання цифрових копій документів».  
2.1. Створення структури даних для збереження метаданих та документів, отриманих 

від Дії. 
2.2. Розробка, тестування та впровадження інтерфейсу для роботи з Журналом 

звернень. 
2.3. Створення груп користувачів та надання прав доступу для Контролерів звернень. 
3. Розробка, тестування та впровадження «Модулю опрацювання отриманої 

цифрової копії документу у технологічному процесі надання адміністративної послуги». 
3.1.  Створення інтерфейсу користувача з числа Адміністраторів ЦНАП для 

активування процедури отримання цифрових копій документів та метаданих. 
3.2.  Створення механізму збереження нового заявника згідно отриманих метаданих. 
4. Розробка, тестування та впровадження модулю автоматизації вилучення 

персональних даних заявників в архівних справах. 
5. Розробка технічної документації та публікація інструкції для користувачів ВО-

Дія, проведення навчання адміністраторів КП «ГІКНВЦ» ДОР», адміністраторів ЦНАП. 
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