
 
 

ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг згідно з ДК 021:2015 
код 72260000-5 «Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням» (Послуги з розвитку та 

підтримки інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування на виконання п. 2.7. 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 2.7. 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 (зі 

змінами). 

Відповідно до п. 2.7. «Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування» регіональної програми інформатизації 

«Електронна Дніпропетровщина» на 2017 – 2019 роки у 2017 році створено та запроваджено 

інтегровану платформу Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на базі веб-порталу електронних звернень громадян  (e-contact.dp.gov.ua) і 

офіційного веб-сайту Дніпропетровської облдержадміністрації (adm.dp.gov.ua) з використанням 

авторської платформи, а саме – комп’ютерної програми «Система організації та керування 

інформаційними ресурсами та інтернет-порталами» (договір від 04.10.2017 № 02/10-КІТ-17). 

у 2018 році ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» за підтримки швейцарсько-

українського проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» 

(EGAP) розробило платформу створення веб-сайтів об’єднаних територіальних громад 

Дніпропетровської області. 

У грудні 2018 року управлінню інформаційних технологій та електронного урядування 

Дніпропетровської облдержадміністрації були передані невиключні майнові права на 

програмне забезпечення платформи веб-сайтів об’єднаних територіальних громад 

Дніпропетровської області, разом з усією технічною документацією, що стосується та є 

необхідною для використання та супроводу програмного забезпечення. 

Відповідно до Листа від 26.10.2021 року № 127 ТОВ «КІТ» повідомило Департамент 

цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що «у рамках надання Департаменту 

цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації послуги з розвитку та підтримки 

інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на виконання п. 2.7. завдань регіональної програми інформатизації 

«Електронна Дніпропетровщина» на 2020-2022 роки» Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Комп'ютерні інформаційні технології» планує модернізувати базове 

програмне забезпечення вебпорталу - Комп'ютерну програму «Система організації та керування 

інформаційними ресурсами та інтернет-порталами», авторське право на програму належить 

ТОВ «КІТ» - рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір 

«Комп'ютерна програма «Система організації та керування інформаційними ресурсами та 

інтернет-порталами», видане Державним департаментом інтелектуальної власності від 

25.01.2010 № 1271. 
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Для цього Товариство з обмеженою відповідальністю «Комп'ютерні інформаційні 

технології» використає Комп'ютерну програму «Система управління контентом веб-порталів, 

реєстрів та інформаційних систем». 

ТОВ «КІТ» отримало від ТОВ «КІТСОФТ» у 2018 році виключне право використання 

(ексклюзивну ліцензію) комп'ютерної програми «Система управління контентом веб-порталів, 

реєстрів та інформаційних систем» на підставі Договору від 03.05.2018 року. (Рішення про 

реєстрацію договору, який стосується права автора на твір «Комп'ютерна програма «Система 

управління контентом веб-порталів, реєстрів та інформаційних систем», видане Державним 

департаментом інтелектуальної власності від 17.01.2018 № 3704). 

У 2019 році Договір було перепідписано (Ліцензійний договір №1 від 10.05.2019 року), 

який містять інформацію про права ТОВ «КІТ». 

ТОВ «КІТ» має виключне право на модифікацію (доопрацювання), декомпіляцію та 

адміністрування комп'ютерної програми, що передбачено Статтею 24 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права». 

В області функціонує 95 офіційних сайтів з використанням комп’ютерної програми 

“Система організації та керування інформаційними ресурсами та інтернет-порталами”, 

авторське право (додається) на яку належать ТОВ “Комп’ютерні інформаційні технології” 

(ЄДРПОУ: 35508814), з яких 93 – для органів місцевого самоврядування області і 2 – для 

структурних підрозділів Дніпропетровської облдержадміністрації. В кожній територіальній 

громаді визначено відповідального за ведення офіційного сайту. Забезпечено дотримання вимог 

чинного законодавства з питань оприлюднення інформації про діяльність органів влади. 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 “Про Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” та від 

26.09.2013 № 730 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 

року № 3 і від 29 серпня 2002 року № 1302”, наказу Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України від 08.06.2015 № 118 “Про затвердження Порядку проведення 

Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів 

виконавчої влади” (далі – Наказ), спільного наказу Держкомтелерадіо та Мінрегіону України 

від 16.02.2015 № 24/26 “Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів 

виконавчої влади” забезпечено технічну підтримку нової платформи офіційного веб-сайту 

Дніпропетровської облдержадміністрації (adm.dp.gov.ua). Постійно проводиться робота з 

підтримки в актуальному стані інформації на ньому. Визначені відповідальні особи в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, які на постійному зв’язку із головним 

редактором сайту. Проводиться щоденний моніторинг сайту облдержадміністрації. Протягом  

9 місяців 2021 року на офіційному сайті облдержадміністрації здійснено 4 194 публікацій, 

кількість відвідувань – 265 276. 

У процесі реалізації заходів регіональної програми інформатизації повинна 

забезпечуватись сумісність із вже запровадженими ресурсами, розробки повинні базуватися на 

прийнятих рішеннях та використовувати існуючі програмні компоненти, насамперед – 

авторську платформу (комп’ютерну програму «Система організації та керування 

інформаційними ресурсами та інтернет-порталами»).  

Закупівля спрямована на підвищення рівня автоматизації щодо оприлюднення 

інформації про діяльність органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування 

області, зокрема, стосовно  рішень цих органів, які сформовані та зберігаються в системі 

електронного документообігу. Це потребує розробку застосунків, які дозволяють 

оприлюднювати інформацію на сайті безпосередньо з системи електронного документообігу. 

За результатами проведеної роботи протягом останніх 2 років зібрано та узагальнено 

пропозиції від структурних підрозділів облдержадміністрації та представників територіальних 

громад області щодо вдосконалення функціонування офіційних сайтів та розміщення 

інформації на них. Напрацювання цих матеріалів, а також необхідність інтеграції з системою 

електронного документообігу стало основою для реалізації даного проєкту. 
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Результатом надання послуг з розвитку та підтримки інтегрованої платформи Інтернет-

порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування передбачається здійснення 

розвитку та оптимізації інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, а саме розвиток та оптимізація функціонування інтегрованої 

платформи створення веб-сайтів об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області 

та офіційного веб-сайту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також 

забезпечення взаємодії (інтеграції) інтегрованої платформи створення веб-сайтів об'єднаних 

територіальних громад Дніпропетровської області з програмним забезпеченням 

«Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3». 

Застосування переговорної процедури закупівлі відбувається відповідно до пункту 2 

частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” (фактичної відсутності 

конкуренції з технічних причин та необхідності захисту прав інтелектуальної власності). 

Наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі підтверджується 

Експертним висновком науково-правового дослідження ВГО «Союз експертів України» щодо 

підтвердження наявності умов застосування переговорної процедури від 04.11.2021, рішенням 

про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір «Комп'ютерна програма 

«Система організації та керування інформаційними ресурсами та інтернет-порталами», видане 

Державним департаментом інтелектуальної власності від 25.01.2010 № 1271, рішенням про 

реєстрацію договору, який стосується права автора на твір Комп’ютерна програма “Система 

управління контентом веб-порталів, реєстрів та інформаційних систем”, видане Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України від 17.01.2018 №3704, Ліцензійним договором від 

03.05.2018 року між ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» та ТОВ «КІТСОФТ» та 

Ліцензійним договором №1 від 10.05.2019 року між ТОВ «Комп’ютерні інформаційні 

технології» та ТОВ «КІТСОФТ». 

 

3. Вартість предмета закупівлі: 750 000,00 грн. (обласний бюджет). 

Вартість предмета закупівлі сформована за результатами переговорної процедури 

закупівлі з ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» (ЄДРПОУ: 35508814), яке має права на 

цю програмну продукцію відповідно до рішення про реєстрацію договору, який стосується права 

автора на твір «Комп'ютерна програма «Система організації та керування інформаційними 

ресурсами та інтернет-порталами», видане Державним департаментом інтелектуальної власності 

від 25.01.2010 № 1271.  

 

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

 Учасник має надати наступні послуги: 

1. Розвиток та оптимізація функціонування інтегрованої платформи створення веб-

сайтів об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області (далі – Платформа). 

1.1.  Проведення аналізу та реінжинірингу сервісів Платформи, модернізація архітектури 

Платформи. 

1.2.  Модернізація модулів Платформи у відповідності до оновленої архітектури 

Платформи. 

1.3.  Налаштування модулів на обладнанні Телекомунікаційного центру області. 

1.4. Підготовка та оновлення експлуатаційної документації, а саме: 

- інструкція з інсталяції та генерування базових параметрів (Installation Guide); 

- інструкція адміністратора (Administrator Guide);  

- інструкція з керування конфігурацією ПЗ (Release Notes). 

1.5.  Проведення навчання модераторів та адміністраторів Платформи. 

 
2. Розвиток та оптимізація функціонування офіційного веб-сайту 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/ekspertnyi-vysnovok-kitsoft-vho-soiuz-ekspertiv-ukrainy.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/ekspertnyi-vysnovok-kitsoft-vho-soiuz-ekspertiv-ukrainy.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/rishennia-kitsoft1271.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/rishennia-kitsoft1271.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/rishennia-kitsoft1271.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/rishennia-kitsoft1271.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20prava%20avtora%20na%20tvir%20KITSOFT%203704.%2017.01.2018.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20prava%20avtora%20na%20tvir%20KITSOFT%203704.%2017.01.2018.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20prava%20avtora%20na%20tvir%20KITSOFT%203704.%2017.01.2018.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20prava%20avtora%20na%20tvir%20KITSOFT%203704.%2017.01.2018.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Litsenziinym%20dohovorom%20vid%2003.05.2018%20TOV%20KITSOFT.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Litsenziinym%20dohovorom%20vid%2003.05.2018%20TOV%20KITSOFT.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/litsenziinym-dohovorom-1-vid-10052019-tov-kitsoft.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/litsenziinym-dohovorom-1-vid-10052019-tov-kitsoft.pdf
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2.1. Модернізація архітектури офіційного веб-сайту Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації (далі – Сайт ОДА). 

2.2. Модернізація модулів Сайту ОДА у відповідності до оновленої  архітектури. 
2.3. Налаштування модулів на обладнанні  Телекомунікаційного центру області. 
2.4. Підготовка та оновлення експлуатаційної документації, а саме: 
- інструкція з інсталяції та генерування базових параметрів (Installation Guide); 
- інструкція адміністратора (Administrator Guide);  
- інструкція з керування конфігурацією ПЗ (Release Notes). 
2.5. Проведення навчання модераторів та адміністраторів Сайту ОДА. 
3. Забезпечення електронної взаємодії (інтеграції) між Платформою та 

комп’ютерною програмою “Система управління документами “ДОК ПРОФ 3”. 
3.1. Розробка модулю інтеграції Платформи з комп’ютерною програмою “Система 

управління документами “ДОК ПРОФ 3” (далі – СЕДО). 
3.2. Налаштування модулів на обладнанні Телекомунікаційного центру області. 
3.3. Підготовка та оновлення експлуатаційної документації, а саме: 
- інструкція з інсталяції та генерування базових параметрів (Installation Guide); 
- інструкція адміністратора (Administrator Guide);  
- інструкція з керування конфігурацією ПЗ (Release Notes). 
3.4. Проведення навчання адміністраторів Телекомунікаційного центру області. 
4. Забезпечення технічної підтримки інтегрованої платформи Інтернет-порталів 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
4.1. Моніторинг працездатності і швидкості роботи системи. 
4.2. Технічне супроводження: конфігурація сервера, відновлення під час збоїв. 
4.3. Консультація технічних спеціалістів і модераторів системи. 
4.4. Виправлення системних помилок. 
4.5. Виділення менеджера служби підтримки для оперативного реагування на запити. 
 
 

 


