
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його 

очікуваної вартості та  розміру бюджетного призначення. 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1 Назва предмета 

закупівлі 

«Послуги з консультування та інформаційної підтримки 

користувачів Єдиної  інформаційної системи управління 

бюджетом Вінницької міської територіальної громади, технічної 

підтримки і супроводження  комп’ютерної програми «Єдина  

інформаційна  система  управління місцевим бюджетом»» (Код за 

ДК 021:2015 – 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою)       

2 Унікальний номер 

закупівлі 
UA-2022-02-04-001260-a 

3 Тип процедури 

закупівлі 
Переговорна процедура 

4 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. 

Очікувана вартість  складає 396 000,00 грн., в тому числі ПДВ. 

5 Розмір бюджетного 

призначення 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до 

розрахунку до кошторису на 2022 рік, становить 396 000 грн з ПДВ. 

6 Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Для потреб департаменту фінансів Вінницької міської ради та з 

метою  застосування комплексного, послідовного та системного 

підходу   до управління місцевим бюджетом,  створення єдиного 

інформаційного простору для всіх  учасників бюджетного процесу 

та забезпечення їх своєчасною,  достовірною та повною 

інформацією на всіх  етапах складання та виконання місцевого 

бюджету,  оптимізації документообігу в процесі управління 

місцевим бюджетом  здійснено закупівлю  послуги з 

консультування та інформаційної підтримки користувачів Єдиної 

інформаційної системи управління бюджетом Вінницької міської 

територіальної громади, технічної підтримки і супроводження  

комп’ютерної програми «Єдина інформаційна система управління 

місцевим бюджетом» (код за ДК 021:2015 - 72250000-2, Послуги, 

пов’язані із системами та підтримкою). 

Для функціонування Єдиної інформаційної системи управління 

бюджетом Вінницької міської  територіальної громади 

департамент фінансів Вінницької міської ради використовує 

комп’ютерну  програму  «Єдина інформаційна система управління 

місцевим бюджетом». Авторські права на зазначене програмне 

забезпечення належать Товариству з обмеженою відповідальністю 

"Центр інформаційних і аналітичних технологій» на підставі:  

- Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 

07.04.2015 №59199 «Комп’ютерна програма «Єдина інформаційна 

система управління місцевим бюджетом» («ЄІСУБ для місцевого 

бюджету»);  

- Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 

20.01.2017 №69930 «Комп’ютерна програма «Додаткові модулі до 

комп’ютерної програми «Єдина інформаційна система управління 

бюджетом» для місцевих бюджетів»; 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-001260-a


- Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

№76119  від 22.01.2018 р. «Комп’ютерна програма «Єдина 

інформаційна система управління бюджетом (ЄІСУБ). Cloud 

services». 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі» до зазначеної закупівлі застосовується 

переговорна процедура (як виняток у разі якщо роботи, товари чи 

послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання, в зв’язку з тим, що існує 

необхідність захисту прав інтелектуальної власності) 

Оскільки конкурентну процедуру провести неможливо через 

відсутність на ринку продуктів, аналогічних за своїми технічними 

характеристиками предмету закупівлі, очікувану вартість 

закупівлі прийнято у розмірі, відповідно до комерційної 

пропозиції ТОВ «Центр інформаційних і аналітичних технологій». 

 


