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

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016           
№ 710 “Про ефективне використання бюджетних коштів”)

1. Предмет закупівлі: Послуги зі створення комплексної системи 
захисту інформації класу «1» за кодом ДК 021:2015:72220000-3 (Консультаційні 
послуги з питань систем та з технічних питань).

          2. Вид процедури: відкриті торги.

3. Номер оголошення закупівлі: UA-2022-09-21-003909-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Учасник зобов’язується на умовах, зазначених в проєкті договору надати 
послуги зі створення комплексної системи захисту інформації класу «1» за кодом 
ДК 021:2015:72220000-3 (Консультаційні послуги з питань систем та з технічних 
питань).

Реалізація послуг зі створення КСЗІ повинна відповідати вимогам 
наступних нормативно-правових актів, нормативних документів та стандартів:

• Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 
системах»;

• Закон України «Про інформацію»;
• Закон України «Про захист персональних даних»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, 
затверджені Постановою КМУ від 29.03.2006 № 373;

• Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення 
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 
даних»;

• Постанова КМУ від 10.09.03 № 1433 «Про затвердження використання 
комп’ютерних програм в органах виконавчої влади» (зі змінами та 
доповненнями);

• НД ТЗІ 3.7-003-2005. Порядок проведення робіт із створення 
комплексної системи захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційній системі;

• НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в 
комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу;

• НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в 
комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу;

• НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в 



комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу;
• НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні 

функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від 
несанкціонованого доступу;

• НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки технічного 
завдання на створення комплексної системи захисту інформації в 
автоматизованій системі;

• НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації 
в автоматизованій системі;

• НД ТЗІ 2.7-009-09. Методичні вказівки з оцінювання функціональних 
послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого 
доступу;

• ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;
• ДСТУ 3396.2-97. Захист інформації. Технічний захист інформації. 

Терміни та визначення;
• ДСТУ 2851-94. Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів 

випробувань;
• ДСТУ 2853-94. Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення і проведення 

випробувань;
• Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 16.05.2007 № 93 (зі змінами) 

«Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері 
технічного захисту інформації».

Узагальнений перелік етапів надання послуги:

№ 

п/п
Найменування 

1 Розробка документації на комплекс технічного захисту інформації 
об’єкта інформаційної діяльності

2 Налаштування комплексу засобів захисту інформації від 
несанкціонованого доступу в АС класу «1» четвертої категорії

3 Розробка технічного завдання на створення комплексної системи 
захисту інформації в АС класу «1» четвертої категорії

4
Розробка документації на комплексну систему захисту інформації 
в АС класу «1» четвертої категорії для декларування у галузі 
технічного захисту інформації

5
Розробка декларації на комплексну систему захисту інформації в 
АС класу «1» четвертої категорії для реєстрації в Державній 
службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

6

Організація та супроводження реєстрації в Державній службі 
спеціального зв’язку та захисту інформації України декларації на 
комплексну систему захисту інформації в АС класу «1» четвертої 
категорії.



1. Створена комплексна системи захисту інформації повинна дозволяти 
виконувати копіювання документів.

2. Надання Послуг здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства 
в галузі охорони навколишнього природного середовища, правил протипожежної 
безпеки, охорони праці та інших нормативно-правових документів. Під час 
виконання послуг, що є предметом закупівлі, Учасник повинен вжити заходи для 
захисту довкілля від забруднень.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

       Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік», кошторису КРАІЛ на 2022 рік за 
бюджетною програмою КПКВК 0418010 «Керівництво та управління у сфері 
регулювання азартних ігор та лотерей» з урахуванням середньої ринкової 
вартості аналогічних послуг, наданих цінових пропозицій.

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:

Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі середньо ринкової 
вартості аналогічних послуг, моніторингу цін в мережі Інтернет, цінових 
пропозицій. Очікувана вартість закупівлі становить 135 000,00 грн.                              
(з урахуванням ПДВ).


