
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
завдання (проекту) Національної програми інформатизації 

 

1. Назва проекту 
Облаштування робочих місць та оновлення парку комп’ютерної 

техніки в Українському культурному фонді. 

2. Напрям інформатизації відповідно до Концепції 

Національної програми інформатизації 
Формування національної структури інформатизації. 

3. Державний замовник 
Український культурний фонд. 

4. Мета завдання (проекту) 
Забезпечення Українського культурного фонду сучасною 

комп’ютерною технікою для належного облаштування автоматизованих 

робочих місць працівників. 

5. Проблема, яка буде розв'язана в результаті виконання 

завдання (проекту) 
Забезпечення технічних умов для безперебійного функціонування 

комп’ютерного обладнання, оптимізація процесів пов’язаних з проведенням  

робіт з прийняття на баланс матеріальних цінностей і проведення 

інвентаризації, а також удосконалення  при переході працівників у 

віддалений режим роботи.  

6. Детальний зміст завдання (проекту) 
6.1. обґрунтування завдання (проекту), правове забезпечення, стадія 

розроблення: 

Завдання виконується відповідно до: 

● Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

● Закону України «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації»  



● Постанови КМУ від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження 

Положення про формування та виконання Національної програми 

інформатизації» 

● Постанови КМУ від 25.07.2002 № 1048 «Про затвердження 

Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та 

окремих її завдань (проектів)» 

● Постанови КМУ від 12.08.2009 № 869 "Про затвердження 

Загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються або 

створюються на замовлення державних органів" 

● Постанови КМУ від 16 листопада 1998 р. № 1815 «Про 

затвердження Порядку локалізації програмних продуктів (програмних 

засобів) для виконання Національної програми інформатизації» 

6.2. Український культурний фонд складається з 14 структурних 

підрозділів. Забезпеченість комп’ютерною технікою складає 100% при 

знаходженні співробітників в приміщеннях Українського культурного 

фонду, проте при необхідності переходу на дистанційний режим роботи 

наразі комп’ютерною технікою можливо забезпечити лише 40% 

співробітників. Введення в експлуатацію нового обладнання дозволить  

оновити парк комп’ютерної техніки та підготуватись до дистанційного 

режиму роботи, а також його обслуговування та ведення обліку. 

6.2. Необхідне обладнання: 

● Персональні комп’ютери та Неттопи, для організації 

робочого процесу. 

● Ноутбуки та планшети для забезпечення віддаленої роботи 

працівників. 

● Сканери штрих кодів для інвентаризаційних робіт. 

6.3. строки виконання завдання (проекту) 



Початок визначається датою підписання Договору, закінчення 

виконання - грудень 2021 року. 

6.4. очікувані результати виконання завдання (проекту) 

(функціональні, інтеграційні та технічні характеристики продукції, яка буде 

створена в результаті виконання завдання (проекту): 

Закупівля комп’ютерної техніки та периферійного обладнання 

сприятиме підвищенню рівня автоматизації робочих місць працівників 

Українського культурного фонду. 

6.5. Очікувані переваги нової продукції перед існуючими 

вітчизняними та зарубіжними аналогами: 

Нова техніка відповідає всім сучасним та перспективним вимогам. 

7. Фінансові аспекти завдання (проекту) 
загальна вартість виконання завдання (проекту)- 834 168.00 грн.; 

Вартість проекту сформована на підставі самостійного аналізу 

цін на аналогічні за технічними характеристиками моделі комп’ютерної 

техніки через мережу Інтернет. 

Рік виконання, 
номер етапу 

робіт 

Усього за етапом 
робіт, тис. грн 

у тому числі, тис. грн 

розмір 
заробітної 

плати  

спеціальне 
устаткування/ 
нематеріальні 

активи* 

роботи та 
послуги, 

виконані та 
надані 

сторонніми 
організаціями 

2021 834.168 - 834.168 - 

* Якщо в рамках виконання завдання (проекту) передбачаються витрати на 

виготовлення та придбання спеціального, стандартного устаткування та 

нематеріальних активів, подається інформація за такою таблицею: 

Найменування спеціального 

устаткування/ нематеріальних 

активи 

Одиниця 

виміру 

Необхідна 

кількість 

Орієнтовна 

вартість 

одиниці, тис. 

грн 

Загальна 

вартість, тис. 

грн. 



Персональний комп’ютер шт. 6   

Комп’ютер неттоп шт. 2   

Планшет шт. 10   

Ноутбук шт. 30   

Сканер штрих-кодів шт. 2   

 

8. Запланована процедура закупівлі завдання (проекту). 

Закупівля проводиться шляхом проведення відкритих торгів 

відповідно до плану (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-014057-a) 

Розрахунки проводяться у безготівковій формі через Державну 

казначейську службу України шляхом перерахування коштів у національній 

валюті України поставленого товару на підставі накладної протягом 10 

банківських днів. 

9. Використання продукції 
Споживач продукції працівники Українського культурного фонду 

при переході в дистанційний режим роботи. 

Оцінка витрат на використання продукції відсутня. 

Введення в експлуатацію нового обладнання дозволить зменшити 

витрати на ремонт і обслуговування застарілої техніки. 

Відповідальні за виконання завдання (проекту) від державного 

замовника 
Завідувач сектором програмних технологій Дмитро Барикін, +38 

(044) 504-22-66, d.barykin@ucf.in.ua.  
 
 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-014057-a

