
ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг згідно з ДК 021:2015  
код 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (Телекомунікаційні 
послуги, а саме: щомісячне забезпечення передавання даних і повідомлень каналами 

зв’язку високої пропускної спроможності з використанням технологій швидкісної 
передачі даних між телекомунікаційним центром облдержадміністрації та районними і 
сільськими установами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

на виконання п.4.2 завдань регіональної програми інформатизації 
“Електронна Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки) 

 

1. Назва проєкту 

Телекомунікаційні послуги, а саме: щомісячне забезпечення передавання даних і 

повідомлень каналами зв’язку високої пропускної спроможності з використанням технологій 

швидкісної передачі даних між телекомунікаційним центром облдержадміністрації та 

районними і сільськими установами органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування на виконання п.4.2 завдань регіональної програми інформатизації 

“Електронна Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки. 

 

2. Напрям інформатизації відповідно до Концепції Національної програми 

інформатизації 

Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та 

оборони. 

 

3. Державний замовник 

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного 

урядування Дніпропетровської облдержадміністрації. 

 

4. Розмір бюджетного призначення: 1 149 000 грн (загальний фонд обласного 

бюджету). 

 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 296 000 грн (загальний фонд 

обласного бюджету). 

 

6. Мета завдання (проєкту) 

Метою є забезпечення потреб з підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та 

функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку і передачі даних місцевими 

органами влади регіональної відомчої (корпоративної) мультисервісної телекомунікаційної 

мережі як невід’ємної складової системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

Дніпропетровської облдержадміністрації. 

7. Проблема, яка буде розв'язана в результаті виконання завдання (проєкту) 

Забезпечення безперебійного, якісного та захищеного інформаційного обміну та 

передачі даних місцевими органами влади Дніпропетровської області через захищені канали 

зв’язку.  

8. Детальний зміст завдання (проєкту) 

1) обґрунтування завдання (проєкту), правове забезпечення, стадія розроблення 

Відповідно до 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 та на яку отримано погодження від 

Державного агентства з питань електронного урядування України (лист від 01.07.2019 № 

1/06-1-1607) передбачено реалізацію заходів з підтримки існуючих телекомунікаційних 

сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку. 

Відповідно до ст.8 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 

року № 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 



телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” (зі змінами), 

розпорядження голови облдержадміністрації від 31 серпня 2007 року № Р-363/0/3-07 “Про 

забезпечення захисту інформації в облдержадміністрації”, в рамках реалізації регіональної 

програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” у 2016 році на систему 

інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської облдержадміністрації створено 

комплексну систему захисту інформації (Атестат відповідності від 12 серпня 2016 року 

№ 14209, виданий Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України). 

З урахуванням вищезазначеного розроблено проєкт тендерної документації за 

закупівлею згідно з ДК 021:2015 код 64210000-1 “Телекомунікаційні послуги, а саме: 

щомісячне забезпечення передавання даних і повідомлень каналами зв’язку високої 

пропускної спроможності з використанням технологій швидкісної передачі даних між 

телекомунікаційним центром облдержадміністрації та районними і сільськими установами 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на виконання п.4.2 завдань 

регіональної програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки” 

для проведення переговорної процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про 

публічні закупівлі”. 

 

2) загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту)  

Відповідно до узгодженого рішення облдержадміністрації та обласної ради на базі 

транспортної телекомунікаційної мережі АТ «Укртелеком» створена регіональна відомча 

(корпоративна) мультисервісна телекомунікаційна мережа, яка є невід’ємною складовою 

Системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської облдержадміністрації.  

Починаючи з 2008 року АТ «Укртелеком» в рамках реалізації Регіональної програми 

інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» надає основні Телекомунікаційні послуги, а 

саме: 

- передавання даних і повідомлень каналами зв’язку високої пропускної 

спроможності з використанням технологій швидкісної передачі даних між 

телекомунікаційним центром області та районними, міськими і сільськими установами 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (послуги віртуальної 

приватної мережі); 

- виділені волоконно-оптичні канали для проведення відеоконференцій ; 

- забезпечення технічного супроводження телекомунікаційних послуг; 

- підключення до корпоративної мультисервісної інформаційної мережі, яка 

побудована на основі мережі передачі даних АТ «Укртелеком». 

Надання телекомунікаційних послуг здійснюється в цілодобовому режимі. 

Лінійно-кабельні споруди, телекомунікаційне обладнання та з’єднувальні лінії 

знаходяться на балансі АТ «Укртелеком». 

Суб’єктами отримання Телекомунікаційних послуг є: 

– Дніпропетровська облдержадміністрація ті її структурні підрозділи; 

– Дніпропетровська обласна рада; 

– Райдержадміністрації (7); 

– Райради (7); 

– Міські ради (8); 

– Об’єднані територіальні громади (70); 

– Районні управління соціального захисту (9); 

– Обласне управління статистики. 

Зонова мережа передавання даних у райцентрах та районах області побудована з 

використанням волоконно-оптичних мереж та сучасного обладнання, що дозволяє надавати 

повний спектр послуг мережі передавання даних не тільки в обласному центрі, а і в інших 

регіонах Дніпропетровської області. 

Регіональна відомча (корпоративна) мультисервісна телекомунікаційна мережа, яка є 

невід’ємною складовою Системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

Дніпропетровської облдержадміністрації, функціонує на базі захищеного 

телекомунікаційного центру (далі – ТКЦ) області комунального підприємства “Головний 



інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної 

ради”, який об’єднує 43 сервери, 6 технологічних систем, 3 сховища даних та має понад  

2100 користувачів корпоративної мережі, до якої входять: працівники апарату та 

структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної ради, райдержадміністрацій, 

відповідних органів місцевого самоврядування області, у т.ч. об’єднаних територіальних 

громад. 

На базі захищеного ТКЦ області активно функціонують та розвиваються 

корпоративні хмарні сервіси (система електронного документообігу, реєстр територіальних 

громад, віртуальний офіс електронних послуг, платформа створення веб-сайтів тощо). 

Надання вищезазначених Телекомунікаційних послуг залишається актуальними та 

надаються щорічно в рамках реалізації завдань Регіональної програми інформатизації 

«Електронна Дніпропетровщина». 

3) строки виконання завдання (проєкту) 

Початок – 01 квітня 2021 року, закінчення виконання - 31 грудня 2021 року. 

4) календарний план надання послуг – до 31 грудня 2021 року.  

5) очікувані результати виконання завдання (проєкту) (функціональні, 

інтеграційні та технічні характеристики продукції, яка буде створена в результаті виконання 

завдання (проєкту) 

Надання телекомунікаційних послуг у 2021 році дозволить забезпечити підтримку 

існуючих телекомунікаційних сервісів та функціонування широкосмугових захищених 

каналів зв’язку і передачі даних місцевими органами влади регіональної відомчої 

(корпоративної) мультисервісної телекомунікаційної мережі як невід’ємної складової 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської облдержадміністрації. 

6) очікувані переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та 

зарубіжними аналогами 

Якість телекомунікаційних послуг відповідає всім сучасним та перспективним 

вимогам. 

9. Фінансові аспекти завдання (проєкту) 

1) загальна вартість виконання завдання (проєкту) – 1 149 000 грн (обласний 

бюджет); 

2) очікувані витрати на виконання завдання (проєкту) за рахунок коштів 

державного бюджету – 0,0 тис. грн.; 

3) назва бюджетної програми та КПКВ, за якою передбачено виконання завдання 

(проєкту) – 2017520 “Реалізація Національної програми інформатизації”, КЕКВ 2240. 

4) фактичний обсяг фінансування завдання (проєкту) за минулі роки за рахунок 

коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування завдань (проєктів) 

Національної програми інформатизації, за роками (заповнюється за наявності такого 

фінансування).  

Відсутній. 

10. Запланована процедура закупівлі завдання (проєкту). 

Закупівля проводиться шляхом проведення переговорної процедури закупівлі 

відповідно до плану (https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-001204-a). 

Розрахунки проводяться у безготівковій формі через Державну казначейську службу 

України шляхом перерахування коштів у національній валюті України за надані послуги на 

підставі рахунку протягом 10-ти банківських днів після підписання акту приймання-передачі 

виконаних послуг при наявності бюджетного фінансування на зазначені видатки. 
 

11. Використання продукції 

1) перелік продукції (послуг), які передбачається отримати в результаті виконання 

завдання (проєкту), її практичне значення, можливість використання в органах державної 

влади, на підприємствах, в установах тощо 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-001204-a


 

№ з/п Найменування послуг 

Кіль-

кість 

послуг 

(од.) 

Кількість 

підклю-

чень/ 

з’єднань 

(од.) 

1.  Надання послуги ISDN PRI (абонентська оплата) 1 6 

2.  Надання послуги Відеоконференц-зв’язок (абонентська оплата 
каналів зв’язку) 

1 2 

3.  Пара проводів для безпосереднього зв`язку (телефонний 
транзит) 

1 3 

4.  Надання послуги ВПМ за технологією Ethernet 
облдержадміністрації 

1 3 

5.  Надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією 
Ethernet облдержадміністрації 

1 3 

6.  Надання послуги ВПМ за технологією Ethernet місцевим 
органам виконавчої влади та місцевого самоврядування  

1 44 

7.  Надання послуг ВПМ місцевим органам виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, тариф «Необмежений - Експерт» 

1 4 

8.  Надання послуг ВПМ місцевим органам виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, тариф «Базовий» 

1 8 

9.  Надання обладнання в оренду 1 56 

10.  Цифровий канал для безпосереднього зв’язку з швидкістю  
2 Мбіт/с 

1 1 

11.  Послуга «800» 1 3 

12.  Надання послуги Л2 ВПМ за технологією Ethernet 
облдержадміністрації 

1 2 

13.  Обслуговування некомутованих каналів (трактів) 
електрозв’язку 

1 32 

ВСЬОГО: 13 167 

 

Регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги забезпечує 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 

(НКРЗІ). 

Зазначені телекомунікаційні послуги забезпечують користувачів регіональної 

відомчої (корпоративної) мультисервісної телекомунікаційної мережі широкосмуговим 

доступом до мережі інтернет, відеоконференц-зв’язком, надійним телефонним зв'язком, 

відповідним мережевим обладнанням, а також “Контакт-центру “Гаряча лінія голови 

облдержадміністрації” з окремою телефонною лінією 0-800-500474 щодо протидії 

поширенню коронавірусу Covid-19. 

Технічна підтримка здійснюється цілодобово 365 (366) днів на рік, в тому числі з 

наданням безоплатного доступу до телекомунікаційних мереж загального користування для 

виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби 

допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та 112 відповідно. 

2) потенційні споживачі продукції (послуг) 

працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної 

ради, райдержадміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування області, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад, районні управління соціального захисту та обласне 

управління статистики; 

3) оцінка витрат на використання продукції 

відсутня. 

4) очікуваний економічний ефект від використання продукції 

Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та функціонування 

широкосмугових захищених каналів зв’язку і передачі даних місцевими органами влади 



регіональної відомчої (корпоративної) мультисервісної телекомунікаційної мережі як 

невід’ємної складової системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської 

облдержадміністрації забезпечує здійснення державної регіональної політики. 
12. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 

(посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують 
наявність умов застосування процедури закупівлі). 

– рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIІІ “Про обласний 

бюджет на 2021 рік” (зі змінами); 

– рішення Дніпропетровської обласної ради від 25.10.2019 № 506-18/VIІ “Про 

регіональну програму інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020 – 2022 роки”; 

– доручення Президента України від 05.01.2012 № 1-1/26; 

– доручення Президента України від 21.03.2012 № 1-1/645; 

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 220-р “Про схвалення 

плану дій з впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”; 

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р “Про 

затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”; 

– експертний висновок Приватного акціонерного товариства «Український інститут із 

проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» 

№ 10716 від 19.07.2021; 

– атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації інформаційно-

телекомунікаційної системи «Мережа надання послуг Інтернет» ПАТ «Укртелеком» від 

22.03.2021 № 22714, дійсний до 31.12.2021; 
договір від 08.07.2020 № 92914/2020 (зі змінами) між управлінням інформаційних 

технологій та електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації та  
ПАТ «Укртелеком». 
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