
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: 72260000-5 Послуги, 

пов'язані з програмним забезпеченням (Надання ліцензій на використання 

комп’ютерних програм «Ліга: Закон») 

2. Вид процедури: відкриті торги. 

3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-06-29-001764-a. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

Розрахунками до кошторису КРАІЛ на 2021 рік  передбачено видатки на 

впровадження комп’ютерних програм «Ліга: Закон» за КЕКВ 2240 у сумі  

300 000,00 грн. 

Для належного виконання покладених функцій на КРАІЛ потрібно 

постійно здійснювати моніторинг змін у законодавстві. Використання КРАІЛ 

комп’ютерних програм «Ліга: Закон» надасть можливість забезпечити 

підрозділи систематизованою та достовірною правовою інформацією 

(сучасними інформаційно-правовими пошуковими системами) для пошуку 

інформації, які дозволяють швидко знайти та проаналізувати правову 

інформацію (моніторинг змін до законодавства, повна законодавча база) у 

будь-який проміжок часу. Інформаційно-правові системи ЛІГА:ЗАКОН 

побудовані на технології Клієнт-Сервер, яка забезпечує отримання оновлень 

інформації всіма клієнтами з одного джерела за допомогою власних засобів 

електронного зв'язку КРАІЛ, що значно знижує витрати коштів на оренду 

окремого Інтернет-доступу, та підвищує рівень інформаційної безпеки через 

відсутність доступу до глобальної мережі Інтернет. 

 Інформаційно-правові системи ЛІГА:ЗАКОН – інформаційно-

аналітичний комплекс, найповніше джерело систематизованої та достовірної 

правової інформації зі зручними інструментами для пошуку інформації. За 

допомогою цієї програми можливо швидко знайти та проаналізувати правову 

інформацію на будь-який момент часу, оцінити ситуацію і прийняти 

правильне рішення. Щоденне оновлення інформації у цьому ресурсі дає 

юридичній службі та іншим структурним підрозділам КРАІЛ доступ до 

актуальної інформації щодо змін у законодавстві, доступ до нормативних 

документів, листів та роз’яснень, аналітичних матеріалів та консультацій, до 

судової практики, до форм та бланків реєстраційних документів та звітності 

тощо. 

 Таким чином, враховуючи інформацію наведену вище, надання ліцензій 

на використання комп’ютерних програм «Ліга: Закон» дозволить працівникам  



КРАІЛ швидко знайти та проаналізувати правову інформацію на будь-який 

момент часу, оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення, підвищить 

якість опрацювання документів. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 

1082-IX, кошторису КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 

0418010 «Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та 

лотерей» з урахуванням середньої ринкової вартості послуг з надання 

ліцензій на використання комп’ютерних програм «Ліга: Закон» по місту 

Києву. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни 

вартості послуг надання ліцензій на використання комп’ютерних програм 

«Ліга: Закон» по місту Києву та періоду надання послуг (45 календарних днів 

з дня підписання договору) у сумі 300 000,00 грн. (з урахуванням ПДВ). 


