
Інформаційно-аналітична Система

«Автоматизація та контроль 
державних закупівель»



ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ

 Здійснення оперативного контролю
за проведенням процедур конкурсних 
торгів та використанням фінансових 
ресурсів в режимі реального часу;

 Забезпечення внесення до Системи 
інформації щодо державних 
закупівель комітетами з конкурсних 
торгів.

Основною метою системи є:



ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ

 Усунення в роботі комітетів з конкурсних торгів 
помилок процедурного та нормативного характеру;

 Моніторинг вартості товарів, робіт та послуг, що 
закуповуються;

 Вчасне, до моменту укладення договору, запобігання 
нецільовому або надмірному використанню 
державних коштів та коштів державних підприємств; 

 Проведення аналізу використання державних коштів 
у різних розрізах;

 Скорочення витрат часу: 
• на підготовку необхідної документації;

• на проведення регламентних Законом конкурсних процедур.



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ

Об’єктами автоматизації є:

діяльність членів комітетів з 
конкурсних торгів при проведенні 
процедур державних закупівель;

діяльність структурних підрозділів 
організації, що здійснюють контроль за 
державними закупівлями.



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ У СИСТЕМІ



ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ 

Основні можливості:
 Здійснення контролю за державними 

закупівлями;
 Формування звітності: 

• щодо проведених процедур закупівлі;
• щодо учасників у процедурах закупівлі та їх 

цінових пропозицій;
• щодо процедури укладання договорів вартістю до 

100 тис. грн.
• згідно з офіційною статистичною звітністю;

 Моніторинг діяльності членів комітетів з 
конкурсних торгів в режимі реального часу;

 Додавання зауважень до сформованих 
документів в режимі online.



КЕРУВАННЯ ФОРМАМИ ДОКУМЕНТІВ

Модуль дозволяє переглядати усі створені комітетами з конкурсних торгів форми. У модулі 
реалізовано гнучка фільтрація для швидкого пошуку необхідних даних.



ПЕРЕГЛЯД СТВОРЕНОГО ДОКУМЕНТУ 



ВЕДЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАУВАЖЕНЬ

Система дозволяє додавати зауваження до створених форм членами комітетів  з 
конкурсних торгів та зберігає історію зауважень. 



ОФІЦІЙНІ ЗВІТИ



ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

У Системі існує можливість публікації на зовнішньному веб-сайті 
річних планів закупівель, звітів про результати проведення 
процедури закупівлі та оголошення про результати проведення 
торгів. 



ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ



ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Термін впровадження – 2-3 місяці;

Бюджет впровадження – 550-600 тис. грн.;

Гарантійні зобов'язання – 1 рік з моменту 
впровадження;

Цілодобова інформаційна та технічна 
підтримка. 



ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ

 2008р. – Київська міська державна 
адміністрація, головне управління 
внутрішнього фінансового контролю 
та аудиту;

 2011р. – Державна судова 
адміністрація України;

 2012р. – Державна реєстраційна 
служба України;

 2012р. – Одеська міська державна 
адміністрація, управління закупівель. 



КОНТАКТИ

Finport Technologies Inc.

web: www.finporttechnologies.com

e-mail: info@finporttechnologies.com

tel.: +380 44 224 52 11 


