
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: код за ДК 021:2015: 72230000-6 Послуги з 

розробки програмного забезпечення на замовлення (Послуги із створення 

Державної системи онлайн-моніторингу)  

2. Вид процедури: відкриті торги.  

3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-08-19-004545-c  

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

Розрахунками до кошторису КРАІЛ на 2021 рік передбачено видатки на 

створення Державної системи онлайн-моніторингу за КЕКВ 3160 у сумі 

5400000,00 грн.  

Державна система онлайн-моніторингу забезпечить здійснення 

моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, контроль 

відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам шляхом отримання 

або передачі в режимі реального часу від/до онлайн-систем організаторів 

азартних ігор та/або відповідного грального обладнання через мережу Інтернет 

або інші канали зв’язку інформації, збір такої інформації, обробку, накопичення 

та реєстрацію, забезпечить її захист від втрати, розкрадання, спотворення, 

підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання 

тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також 

забезпечить моніторинг дотримання принципу відповідальної гри. 

Впровадження Державної системи онлайн-моніторингу забезпечить:  

1) реалізацію функцій державного контролю за діяльністю у сфері 

організації та проведення азартних ігор, у тому числі за обігом грошових 

коштів, шляхом оперативного отримання повної і достовірної інформації про 

роботу організаторів азартних ігор, в режимі реального часу; 

2) безперешкодну цілодобову в режимі реального часу передачу та 

прийом даних, фіксацію в режимі реального часу інформації (інформація має 

передаватися до Державної системи онлайн-моніторингу у 

неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених Законом України «Про 

державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних 

ігор»); 

3) реалізацію функцій контролю за повнотою надходжень до бюджетів та 

державних цільових фондів податків, зборів та платежів відповідно до 

законодавства; 

4) контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів; 

5) захист прав гравців і мінімізація проявів ігрової залежності (лудоманії); 



6) контроль валового доходу організаторів азартних ігор у режимі 

реального часу, в тому числі контроль загального відсотка виграшу гральних 

автоматів; 

7) цілісність інформації під час її обробки, обліку, накопичення та 

зберігання, автентифікацію походження інформації; 

8) контроль достовірності інформації; 

9) конфіденційність персональних даних гравців; 

10) резервне копіювання в автоматичному режимі та відновлення 

інформації, збереження цілісності баз даних у разі планової та/або аварійної 

зупинки системи; 

11) збереження інформації протягом строку, встановленого КРАІЛ, але не 

менше строку дії відповідної ліцензії організатора азартних ігор; 

12) можливість дистанційного відключення гральних автоматів; 

13) доступ організаторів азартних ігор до Реєстру осіб, яким обмежено 

доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх; 

14) використання засобів контролю та захисту інформації Державної 

системи онлайн-моніторингу відповідно до вимог нормативно-правових актів. 

Крім того, впровадження Державної системи онлайн-моніторингу 

відповідно до найкращих Європейських практик забезпечить легалізацію ринку 

азартних ігор та лотерей, що призведе до додаткового надходження податків до 

бюджету. 

Створення Державної системи онлайн-моніторингу буде здійснено з 

дотриманням «Загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та 

створюються на замовлення державних органів», затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 869, ГОСТ 34.201-89, 34.601-90, 

34.602-89, 34.603-92, інших нормативно-технічних документів, які 

встановлюють вимоги до створення та впровадження  програмного 

забезпечення.  

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до кошторису 

КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010 «Керівництво та 

управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» та відповідно 

розпорядження КМУ від 28.04.2021 № 375-р «Про визначення окремих завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації, їх державних замовників та 

передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству цифрової 

трансформації на 2021 рік». 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:  
Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни 

вартості послуг впровадження аналогічних систем онлайн-моніторингу у сумі   

5 400 000,00 грн. (з урахуванням ПДВ). 


