
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Код ДК 021:2015 72240000-9 Послуги з аналізу та програмування систем (послуги з технічної 

підтримки, налаштування, супроводження та адаптації під потреби СумДУ програмного продукту «UA-

БЮДЖЕТ комплексний облік для бюджетних установ») 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Сумського державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній 

документації наступним чином: 

«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» 

Учасник повинен бути партнером ТОВ «Комплексні бюджетні системи» та мати достатню 

компетенцію для здійснення супроводу програмного продукту «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для 

бюджетних установ». 

Учасник повинен надавати послуги: код ДК 021:2015 – 72240000-9 Послуги з аналізу та 

програмування систем (послуги з технічної підтримки, налаштування, супроводження та адаптації під 

потреби СумДУ програмного продукту «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для бюджетних установ»), 

склад, кількість, загальний об’єм, вартість та строк надання яких, визначено у наступних таблицях. 

 

Послуга обов’язкового щомісячного супроводження програмного продукту «UA-БЮДЖЕТ 

комплексний облік для бюджетних установ» надається протягом 9 місяців та включає: 

супроводження програмного продукту «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для бюджетних установ» для бухгалтерського, 

управлінського обліків та управління персоналом, супроводження програмного продукту «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік 

для бюджетних установ» для обліку та нарахування заробітної плати, Супроводження спеціалізованих модулів програмного 

продукту: «НДДКР», «Комплекс громадського харчування», «Виробництво», «Розрахунки за проживання», «Розрахунки із 

студентами», супроводження інформаційного обміну з кабінетом користувача на сайті організації, супроводження роботи 

сервісу FREDO Звіт, упроводження інформаційного обміну програмного продукту «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для 

бюджетних установ» та FREDO Звіт. 
 

Послуги, які надаються за заявками Замовника: 

№ з/п Найменування Послуги 
Термін  

надання (годин) 

Кількість 

Послуг  

1 Обстеження розподілу функцій бухгалтерського та управлінського обліку 

між платформами програмного забезпечення Замовника 
18 1 

2 Формування та надання технологічного звіту з обстеження функцій 

бухгалтерського та управлінського обліку між платформами програмного 

забезпечення Замовника 

13 1 

3 Розробка плану та алгоритмів оптимізації розподілу функцій бухгалтерського 

та управлінського обліку між платформами програмного забезпечення 

Замовника 

9 1 

4 Визначення функціоналу інтерфейсів і підсистем на платформі програмного 

продукту «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для бюджетних установ» 
10 1 

5 Планування змін крос-платформного інформаційного обміну внаслідок 

оптимізації розподілу функцій між платформами програмного забезпечення 

Замовника 

10 1 

6 Аналіз та актуалізація довідників нарахувань та утримань із заробітної плати 6 1 

7 Аналіз та актуалізація довідників графіків робіт та посад 6 1 

8 Налаштування підсистеми фінансового обліку 8 1 

9 Налаштування контролю бухгалтерських проведень у документах 6 1 

10 Налаштування існуючих звітів розроблених для спеціалізованого 

програмного продукту Замовника 
20 1 

11 Навчання формування форм для друку та електронних файлів у форматі 

програмного забезпечення «Мережа» ДКСУ 
6 1 

12 Зміна алгоритмів нарахувань заробітної плати та обліку резерву відпусток 9 1 

13 Коригування інформації про співробітників Замовника 10 1 

14 Налаштування та консультації щодо політики безпеки і обмеження прав 

користувачів згідно їх посадових обов`язків 
12 1 

15 Консультації і узгодження інструкцій по роботі з програмним продуктом 

«UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для бюджетних установ» згідно 

посадових обов`язків користувачів 

6 1 

16 Навчання та інструктаж користувачів виконання своїх виробничих операцій 20 1 

17 Налаштування існуючих звітів розроблених для спеціалізованого 

програмного продукту Замовника 
6 1 



№ з/п Найменування Послуги 
Термін  

надання (годин) 

Кількість 

Послуг  

18 Формування стандартних бухгалтерських звітів: оборотно-сальдова 

відомість; шахова відомість; оборотно-сальдова відомість по рахунку; 

обороти рахунку; аналіз рахунку; картка рахунку; обороти між субконто; 

аналіз субконто; картка субконто; звіт за проводками; зведені проводки; 

головна книга. 

3 1 

19 Адаптація існуючих налаштувань програмного продукту згідно із вимогами 

Замовника 
20 1 

20 Аналіз та оптимізація розподілу функцій між платформами програмного 

продукту в середині підрозділів 
5 1 

21 Аналіз та оптимізація розподілу функцій між платформами програмного 

продукту між фінансовими підрозділами 
5 1 

22 Тестування змін крос-платформного інформаційного обміну внаслідок 

оптимізації розподілу функцій між платформами програмного продукту 
5 1 

23 Розробка методів взаємодії між програмним забезпеченням «Мережа» ДКСУ 

та програмним продуктом Замовника «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для 

бюджетних установ» 

10 1 

24 Розробка процедур вивантаження документів на електронні носії в форматі 

dbf 
10 1 

25 Розробка обліку договорів, зобов’язань та платіжних документів з метою 

введення додаткових розрізів обліку 
10 1 

26 Аналіз вивантаження інформації до системи Є-дата та внесення змін у 

програмний код обробки для вивантаження файлів програмного продукту 

Замовника 

4 1 

27 Розробка пакетного вивантаження документів: «Договір», «Додаткова угода», 

«Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг» для 

оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-

Data 

16 1 

28 Аналіз форматів банківських виписок та розробка завантаження банківських 

виписок з програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – 

Казначейство», «ПриватБанк», «Аваль», «УкрСібБанк», «УкрГазБанк» 

14 1 

29 Розробка рухів документів, призначених для обліку основних засобів, для 

комплектації та розкомплектації основних засобів 
5 1 

30 Створення та написання програмного коду звітів для аналізу нарахування 

зносу основних засобів та контролю помилок нарахування 
12 1 

31 Розробка форми для друку протоколів інвентаризації основних засобів за 

підрозділами 
4 1 

32 Аналіз алгоритмів формування умовного зобов`язання з ПДВ та розробка 

форми для його розрахунку за період 
2 1 

33 Оптимізація алгоритмів обміну інформацією між платформами для відправки 

документів з ПДВ у ФРЕДО Звіт 
16 1 

34 Програмування алгоритму заповнення додатку 6 Декларації ПДВ та її 

вивантаження в форматі xml 
8 1 

35 Програмування алгоритму для формування звіту по взаєморозрахунках та 

проведення інвентаризації заборгованості за структурними підрозділами 
12 1 

36 Аналіз алгоритмів формування меморіальних ордерів 4 1 

37 Внесення змін в програмний код Меморіального ордеру №2 з урахування 

доданих додаткових розрізів обліку 
6 1 

38 Внесення змін в програмний код Меморіального ордеру №3 з урахування 

доданих додаткових розрізів обліку та кредитів 
6 1 

39 Внесення змін в програмний код Меморіального ордеру №4 з урахування 

доданих додаткових розрізів обліку 
6 1 

40 Внесення змін в програмний код Меморіального ордеру №6 з урахування 

доданих додаткових розрізів обліку та операцій з бухгалтерського обліку 
6 1 

41 Внесення змін в програмний код Меморіального ордеру №9 з урахування 

доданих додаткових розрізів обліку 
6 1 

42 Програмування алгоритмів розрахунку собівартості послуг науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
18 1 

43 Програмування алгоритмів розрахунку собівартості послуг комплексу 

громадського харчування 
20 1 

44 Програмування алгоритмів розрахунку собівартості основних засобів 

внутрішнього виробництва 
15 1 

45 Програмування алгоритмів розрахунку собівартості послуг найму 

приміщення (договори найму із студентами та іншими категоріями) 
15 1 

46 Створення алгоритмів та програмування звітів для аналізу послуг науково- 24 1 



№ з/п Найменування Послуги 
Термін  

надання (годин) 

Кількість 

Послуг  

дослідних та дослідно-конструкторських робіт (картки наукових тем) 

47 Створення алгоритмів та програмування звітів для аналізу послуг комплексу 

громадського харчування (меню, замовлення, розрахунок собівартості) 
20 1 

48 Створення алгоритмів та програмування звітів для аналізу внутрішнього 

виробництва (порівняння планової та фактичної собівартості) 
10 1 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 400 000,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно 

до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року 

№275) виходячи з моніторингу цін на ринку. 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В 

Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на послуги з технічної підтримки, налаштування, супроводження та адаптації 

під потреби СумДУ програмного продукту «UA-БЮДЖЕТ комплексний облік для бюджетних 

установ». Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і 

розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання 

Сумським державним університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень. 


