
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі : ДК 021:2015 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та 
підтримкою (Постачання ліцензійного програмного забезпечення на 15 

користувачів, постачання оновлень для програмного забезпечення 
протягом 2022 рік, постачання програмного рішення. Розширення до 

клієнт-серверної версії (64-bit)», перенесення довідників та документів з 
існуючої облікової системи УКФ з 2018 року, а саме: 

«Master:Комплексний облік для бюджетних установ», Консультаційні 
послуги з функціонування та налаштування програмного забезпечення) 

 
ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-03-013623-b 

 
I. Потреба в послузі. Організація бухгалтерського обліку з 

використанням програмного забезпечення є важливим і невід’ємним процесом 
діяльності Українського культурного фонду Автоматизація бухгалтерського 
обліку (як в цілому, так і окремих його ділянок) є необхідною умовою 
виконання ряду нормативно законодавчих вимог, зокрема щодо подання 
електронної звітності. Крім того автоматизовані системи бухгалтерського 
обліку використовуються для обробки облікової інформації.  
 

II. Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних 
характеристик. З метою забезпечення безперервності та ефективності 
функціонування облікової системи Українського культурного фонду 
необхідно закупити  послуги пов’язані із системами та підтримкою виходячи з 
наступних розрахункових показників.  

1. Послуга з постачання ліцензійного програмного забезпечення для 
обліку бюджетної установи  на 15 користувачів; 

2. Послуга  з  постачання оновлень для програмного забезпечення 
протягом 2022 рік; 

3. Послуга  з  постачання програмного рішення. Розширення до 
клієнт-серверної версії (64-bit)»; 

4. Послуга з перенесення довідників та документів з існуючої 
облікової системи Українського культурного фонду, а саме: «Master: 
Комплексний облік для бюджетних установ» з 2018 року; 

5. Консультаційні послуги з функціонування та налаштування 
програмного забезпечення Облік бюджетної установи протягом 2022 року. 

1. Послуга з постачання ліцензійного програмного забезпечення для  
обліку бюджетної установи» на 15 користувачів: 

1) Надання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення на 15 
користувачів на території Замовника. До 30.03.2022 

2. Послуга  з  постачання оновлень для програмного забезпечення на 
2022 рік: 

1) Оновлення повинні бути призначені для відповідного 
програмного забезпечення; 



2) При оновленні програмного забезпечення не повинно бути 
втрачено доопрацьованого індивідуального функціоналу, а саме: 
додаткових форм документів, вихідних форм та інших сутностей. 

3. Послуга  з  постачання програмного рішення «Розширення до 
клієнт-серверної версії (64-bit)»: 

1) Надання та встановлення програмного рішення «KBS. Розширення до 
клієнт-серверної версії (64-bit)» на території Замовника. 

4. Послуга з перенесення довідників, документів з існуючої облікової 
системи, а саме: «Master: Комплексний облік для бюджетних 
установ»: 

1) Перенесення довідників і документів у системі, що відповідають 
бухгалтерським документам за весь період існування Фонду з 2018 року 
 

5. Консультаційні послуги з функціонування та налаштування 
програмного забезпечення  в обсязі від 288 годин включають: 

1) консультування користувачів по роботі з програмним забезпеченням на 
території Замовника: 

− надання консультацій користувачам з питань функціонування 
програмного забезпечення, при виникненні нестандартних ситуацій, 
формуванні місячної, квартальної та річної звітності; 

− звірка з аналітичними даними бухгалтерського обліку ; 

− проведення аналізу коректності наповнення бази даних автоматизованої 
системи обліку (як технічного аналізу, так і бухгалтерського аналізу щодо 
подальшого коректного відображення введеної інформації у фінансовій 
звітності); 

2) надання  оперативних консультацій за допомогою телефону, 
електронної пошти, Internet з питань функціонування програмного 
забезпечення у робочий час Замовника; 

− надання консультацій користувачам з питань функціонування 
програмного забезпечення, при виникненні нестандартних ситуацій, 
формуванні місячної, квартальної та річної звітності; 

− відстеження змін у законодавстві України та інформування Замовника 
про зміни у законодавстві України із зазначенням відповідних законодавчих 
документів, роз’яснень, листів та консультацій у періодичних виданнях та 
налаштування облікової політики та форм звітності у програмному 
забезпечення у зв’язку зі змінами законодавства;  

− організація технічної підтримки програмного забезпечення для 
інтеграції з електронними сервісами органів Державної казначейської служби 
України (Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 
програмний комплекс "Фіндокументи" (кошториси, помісячні плани 
асигнувань, розподіли, розпорядження, реєстри юридичних та фінансових 
зобов'язань, платіжні доручення), система дистанційного обслуговування 
«Клієнт  казначейства-казначейство») та єдиним веб-порталом використання 
публічних коштів "Е-data "; 



3) забезпечення безперебійного функціонування програмного 
забезпечення; 

4) розширення функціональних можливостей продукту «KBS. Облік 
бюджетної установи»: розробка користувацьких типів процесів, типових 
господарських операцій, специфічних форм звітності. 

III. Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі. 
Очікувана вартість закупівлі, визначенна на підставі моніторингу ринку, 
та складає орієнтовно 302 000 грн 00 коп. (триста дві тисячі гривень 00 
коп.) 
 


