
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування предмету 
закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 

процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Обґрунтування 
технічних та якісних 

характеристик предмета 
закупівлі 

очікуваної вартості предмета 
закупівлі 

розміру бюджетного 
призначення 

Постійне оновлення 
комп`ютерної програми 

«Комплексна система 
автоматизації 

підприємства «IS-pro» 
(«ІС-ПРО») (ліцензія на 
право користування), 
технічна підтримка 

комп`ютерної програми 
для її належної роботи та 
надання інформаційно-

консультаційної 
допомоги з питань 

роботи комп`ютерної 
програми (код 
національного 

класифікатора України ДК 
021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» - 
ДК 021:2015: 48440000-4: 

Пакет програмного 
забезпечення для 

фінансового аналізу та 
бухгалтерського обліку) 

Відкриті торги (з 
особливостями) 
 
 
 
 
 
UA-2023-01-25-
011173-a 
 

175000,00 
Гривня  

Технічні та якісні 
характеристики предмета 
закупівлі розроблені з 
урахуванням того, що у 
фінансовому управлінні 
Рахункової палати з 2005 року 
функціонує комп`ютерна 
програма «Комплексна 
система автоматизації 
підприємства «IS-Pro», яка, у 
зв`язку із постійними змінами 
у законодавстві з питань 
бухгалтерського обліуц, 
порядку нарахування та 
оподаткування оплати праці, 
змінами форм податкової та 
статистичної звітності, 
змінами вимог Державної 
казначейської служби України, 
змінами даних тощо, потребує 
постійного супроводження та 
оновлення. 

Для роботи оновлення 
програмного комплексу «IS-
pro» у мережевому режимі ( 
мережа з виділеним сервером) 
визначені технічні вимоги з 
урахуванням наявних 
технічних можливостей 
операційної системи, серверів 
Рахункової палати та кількості 
робочих місць -15. 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 175000,00 грн. 
сформована відповідно до наказу 
Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України № 275 від 18.02.2020 «Про 
затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі»  

Розмір бюджетного 
призначення визначено  
Законом України «Про 
державний бюджет на 2023 
рік» за КПКВК 6511010 
«Керівництво та управління 
у сфері контролю за 
виконанням державного 
бюджету» відповідно до 
бюджетного запиту на 2023 
рік. 
Кошторисом на 2023 рік та 
розрахунками до нього, 
затвердженим рішенням 
Рахункової палати від 
10.01.2023 року № 1-1  
визначено плановий обсяг 
фінансування на рівні 175,0 
тис.грн. за ДК 021:2015 
«Єдиний закупівельний 
словник» - ДК 021:2015: 
48440000-4:Пакет 
програмного забезпечення 
для фінансового аналізу та 
бухгалтерського обліку  
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