
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 «Моніторинг якості надання адміністративних послуг 
(перша черга)» у складі програмно-технічного комплексу “Регіональний віртуальний офіс 

електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” на виконання п. 2.2. 
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 2.2. 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). 

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: 76 ЦНАП та їх філій, 637 адміністраторів,  

712 суб’єктів надання адміністративних послуг та їх представників. За 9 місяців 2021 року до 

Віртуального офісу приєдналося 13 ЦНАП органів місцевого самоврядування. 

Через Віртуальний офіс доступні сервіси отримання інформації про хід розгляду справи 

через “Особистий кабінет” або SMS-повідомлення (понад 184,0 тис. за 9 місяців 2021 року), 

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

видачі документів дозвільного характеру (7219 консультацій за 9 місяців 2021 року). 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 864 

«Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг» та відповідно до 

листа Міністерства цифрової трансформації України від 28.08.2021 № 1/06-3-9504 щодо 

моніторингу якості надання адміністративних послуг та передачі даних з електронних 

інформаційних систем центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) до системи 

моніторингу, Департаментом разом з розробником програмно-технічного комплексу 

“Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської 

області” (ТОВ Науково-виробнича фірма “ГРІС”) опрацьовано питання надання у 2021 році 

послуг з розроблення та впровадження програмних засобів «Моніторинг якості надання 

адміністративних послуг (перша черга)» у складі програмно-технічного комплексу 

“Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської 

області”. Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України передбачено розпочати процес 

інформаційної взаємодії шляхом передачі даних з електронних інформаційних систем ЦНАП до 

системи моніторингу, затверджено Порядок проведення моніторингу якості надання 

адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості 

надання адміністративних послуг, а також реалізовано проєкт з впровадження системи онлайн 

моніторингу якості надання адміністративних послуг на Єдиному державному вебпорталі 

електронних послуг. 
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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 другої 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (необхідність захисту прав інтелектуальної 

власності). 

Наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі підтверджується копією 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – програмне забезпечення «Інформаційна 

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: 150 000,00 грн. (обласний бюджет). 

Вартість предмета закупівлі сформована на підставі вивчення та проведення аналізу цін 

на аналогічні послуги та за результатами переговорної процедури закупівлі з ТОВ Науково-

виробнича фірма “ГРІС” (ЄДРПОУ: 24360803), яке має права на цю програмну продукцію 

відповідно до свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір “Програмне забезпечення 

“Інформаційна система “Регіональний веб-портал адміністративних послуг”, видане Державною 

службою інтелектуальної власності України від 28.08.2013 № 51014.  

 

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

 Учасник має надати наступні послуги: 
Послуги з розроблення та впровадження програмних засобів «Моніторинг якості 

надання адміністративних послуг (перша черга)» у складі програмно-технічного комплексу 
“Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської 
області” на виконання п. 2.2. завдань регіональної програми інформатизації “Електронна 
Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки, а саме: 

1. Розробка структури довідника та екранних форм налаштування процесу 
інформаційної взаємодії, механізму інформаційної взаємодії та впровадження методів захисту 
інформації. 

2. Розробка, тестування та впровадження інтерфейсу прикладного програмування 
(API) для прийому, передачі та опрацювання інформації: 

- щодо статусу опрацювання адміністративної справи суб’єкта звернення за 
визначений період від  програмно-технічного комплексу облдержадміністрації “Регіональний 
віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” до Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) 

- для актуалізації “Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних 
послуг Дніпропетровської області” відповідно до даних Довідника послуг та Довідника ЦНАП 
Порталу Дія. 

3. Створення модулю «Журнал обміну інформацією  з Єдиним державним 
вебпорталом електронних послуг (Портал Дія): 

- Розробка структури даних та прав доступу до журналу обміну інформації, 
механізмів формування інформації про операції прийому-передачі інформації від/до Порталу 
Дія.  

- Створення груп користувачів, що матимуть доступ до Журналу обміну 
інформацією з Порталом Дія. 

- Розробка, тестування та впровадження екранних форм роботи з журналом обміну 
інформацією. 

4. Розробка, тестування та впровадження екранних форм для  актуалізації даних з 
Порталу Дія для користувачів «Віртуального офісу», що мають повноваження оновлювати 
інформаційні, технологічні картки, регламенти послуг, паспорти ЦНАП та суб’єктів надання 
послуг в електронній базі даних. Модернізація меню для зазначеної групи користувачів. 

5. Первинна актуалізація даних згідно Довідника послуг та Довідника ЦНАП 
інформаційної системи «Моніторинг якості надання адміністративних послуг, що надаються 
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через центри надання адміністративних послуг». 
6. Розробка експлуатаційної документації, а саме: 
- опис архітектури ПЗ (Architecture);  
- опис функціональних специфікацій ПЗ (Functional Specification); 
- інструкція з інсталяції та генерування базових параметрів (Installation Guide); 
- інструкція адміністратора (Administrator Guide);  
- інструкція з керування конфігурацією ПЗ (Release Notes).  
Проведення навчання адміністраторів КП «ГІКНВЦ» ДОР», адміністраторів ЦНАП. 
 
 

 


