
Відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Криворізького району 
Дніпропетровської області 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
1. Назва предмета 

закупівлі 
Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного 
забезпечення: постачання примірників ліцензованої програмної 
продукції інформаційно-комунікаційної автоматизованої 
системи «Єдина школа» (підтримка управління освітнім 
процесом та організації дистанційного навчання) в електронній 
формі (Код національного класифікатора України ДК 021:2015: 
72260000-5 — Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням)  
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Переговорна 
процедура, ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-19-000726-a) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Переговорна процедура закупівлі - це процедура, що 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої 
замовник укладає договір про закупівлю з учасником після 
проведення переговорів з одним або з декількома учасниками. 
Підставою для обрання саме цієї процедури закупівлі є пункт 2 
частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» - роботи, товари 
чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб’єктом господарювання за наявності 
одного з таких випадків: існує необхідність захисту прав 
інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної 
власності (ІВ) (авторські майнові права) на комп'ютерну 
програму, ліцензія на яку є предметом закупівлі, належать ТОВ 
«ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ», про що свідчать Договір між 
співавторами твору, Договір про передання (відчуження) 
виключних майнових прав, Рішення Мінекономрозвитку від 
05.03.20 за №4850 про реєстрацію договору, який стосується 
права автора на твір, Свідоцтво на торговельну марку «Єдина 
школа». З урахуванням роз’яснень Мінекономіки (Додаток до 
листа від 03.10.20 № 3304-04/60124-06) та відповідно до норм 
Цивільного кодексу України (ЦКУ) та Закону «Про авторське 
право і суміжні права» (Закон): комп'ютерні програми належать 
до об'єктів права ІВ (авторського права), майнове право на які 
виникає (набувається) з підстав, встановлених ЦКУ, іншим 
законом чи договором. Майновими правами ІВ є: 1) право на 
використання об'єкта права ІВ; 2) виключне право дозволяти 
використання об'єкта права ІВ; 3) виключне право 
перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права ІВ, 
у т.ч. забороняти таке використання; 4) інші майнові права ІВ, 
встановлені законом. Суб’єктами авторського права є автори 
творів, зазначені у законі, інші фізичні та юридичні особи, які 
набули права на твори відповідно до правочину або закону. При 
цьому, охороні підлягають всі твори, зазначені у законі, як 
оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не 
завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети 
(ст. 418, 420, 422, 424 ЦКУ, ст. 7, ч.1, ч.2 ст.8 Закону). Під 
терміном «комп'ютерна програма» розуміється об'єкт 
авторського права «Інформаційно-комунікаційна автоматизована 
система «Єдина школа», яка найбільше враховує функціональні 
вимоги педагогів, відповідає законодавству (має атестати 
відповідності КСЗІ на систему та на хмарне середовище, гриф 
«Рекомендовано МОН», санітарно-епідеміологічну експертизу), 



використовується в 40 закладах освіти Оболонського району 
(90% усіх шкіл району), в кожному з яких педагогічні ради 
схвалили рішення про її використання, має сформовані бази 
даних користувачів (16 759 учнів, у т.ч. 92% усіх учнів 1-4 

класів). 1923 вчителя вже пройшли навчання, отримали сталий 
досвід роботи, надали позитивні відгуки та потребують 
продовження доступу саме до «Єдиної школи». Система «Єдина 
школа» є авторською розробкою, на яку видається ліцензія, що 
діє лише на певний час користування послугою, при цьому 
виключні майнові права на систему залишаються у власника, і 
підлягають охороні та захисту правом ІВ. За результатами 
проведеного дослідження, інформаційного моніторингу 
відкритих джерел інформації, а також аналізу наданих 
документів, встановлено, що на даний момент виключно ТОВ 
«ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» має право на продаж ліцензій та може 
здійснити постачання ПЗ, яке відповідає вимогам Замовника. 
Згідно з довідкою Торгово-промислової палати України від 
28.07.21 №1999.08.0-7.3 за результатом інформаційного 
моніторингу, аналізу документів та даних із джерел відкритого 
користування, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ», код ЄДРПОУ 42761739, має виключні 
майнові права інтелектуальної власності на систему «Єдина 
школа» та є єдиним вітчизняним виробником і постачальником її 
примірників. За інформацією товариства, воно не передавало, не 
передає та не планує передавати виключні майнові права на 
систему «Єдина школа» будь-яким фізичним та/або юридичним 
особам, органам управління освіти чи закладам загальної 
середньої освіти. Враховуючи вищезазначене, закупівля послуг з 
постачання примірників ліцензованої програмної продукції 
інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина 
школа» може здійснюватися тільки у ТОВ «ТАТЛ 
ТЕХНОЛОДЖІ» із застосуванням переговорної процедури 
закупівлі на підставі абзацу 5 пункту 2 частини другої статті 40 
Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки послуги 
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 
суб’єктом господарювання в зв’язку із необхідністю захисту 
прав інтелектуальної власності. Перелік документів, що 
підтверджують наявність умов застосування процедури 
закупівлі: Рішення Мінекономрозвитку про реєстрацію 
Договору, який стосується права автора на твір від 05.03.20 за 
№4850, Договір про передання (відчуження) виключних 
майнових прав від 16.04.19 № 1, Свідоцтво на торговельну марку 
«Єдина школа», зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв 
України 02.06.21 за № 298918); Довідка Торгово-промислової 
палати України від 28.07.21 № 1999.08.0-7.3. Провести 
переговори з учасником Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» щодо закупівлі: 
Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного 
забезпечення: постачання примірників ліцензованої програмної 
продукції інформаційно-комунікаційної автоматизованої 
системи «Єдина школа» (підтримка управління освітнім 
процесом та організації дистанційного навчання) в електронній 
формі (Код національного класифікатора України ДК 021:2015: 
72260000-5 — Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) 



(далі — Закупівля) через застосування переговорної процедури 
відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону. 

3. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння 
ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України  від 18.02.2020 № 275. 
Очікувана вартість: 98 210,00 грн.   

Розмір бюджетного призначення: 98 210,00 грн.  

 


