
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 021:2015:72220000-3 Консультаційні 

послуги з питань систем та з технічних питань (Послуги щодо створення 

системи управління інформаційною безпекою). 

 

2. Вид процедури: відкриті торги. 

 

3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-09-28-003067-c. 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

Розрахунками до кошторису КРАІЛ на 2021 рік передбачено видатки на 

проводення закупівлі Послуги щодо створення системи управління 

інформаційною безпекою за КЕКВ 2240 у сумі 300 000,00 грн. 

Створення системи управління інформаційною безпекою забезпечить 

визначення поточного рівня відповідності інформаційних систем Замовника 

вимогам стандарту ISO/IEC 27001 «Інформаційні технології. Методи захисту. 

Системи управління інформаційною безпекою», зрілості ІТ інфраструктури 

КРАІЛ та механізмів його підвищення за рахунок проведення аналізу та оцінки 

відповідності:  

 політик безпеки;  

 організації інформаційної безпеки;  

 безпеки людських ресурсів; 

 управління ресурсами системи управління інформаційною безпекою; 

 контролю доступу; 

 криптографії; 

 фізичної безпеки та безпеки інфраструктури; 

 безпеки експлуатації; 

 безпеки комунікацій; 

 процесів придбання, розроблення та підтримка інформаційних систем; 

 взаємовідносини з постачальниками;  

 управління інцидентами інформаційної безпеки;  

 управління безперервністю внутрішніх процесів Замовника.  

 

Вимоги до Учасника: 

1. Учасник повинен бути акредитований національним органом України 

з акредитації відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2005 

«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 

лабораторій» у сфері проведення випробувань грального обладнання, 



відповідності програмного забезпечення до певних технічних умов та 

інформації в телекомунікаційних мережах.  

2. Учасник повинен мати кваліфікованих спеціалістів:  

 не менше одного сертифікованого фахівця в напрямку інформаційної 

безпеки відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 27001 «Інформаційні 

технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою» з 

кваліфікаційним рівнем не менше ніж Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor; 

 не менше одного сертифікованого фахівця з кваліфікаційним рівнем 

Certified Data Protection Officer; 

 не менше одного фахівця, який має знання та досвід в імплементації 

практик ДСТУ ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків. Принципи та настанови» 

або IEC 31010 ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 «Керування ризиком. Методи 

загального оцінювання ризику» з керуванням ризиками. 

 

За результатами надання послуги щодо створення системи управління 

інформаційною безпекою Учасник повинен виконати наступне: 

 Розробити та впровадити методологію роботи з ризиками 

інформаційної безпеки. 

 Впровадити процес управління ризиками інформаційної безпеки; 

 Провести аналіз ризиків та розробити необхідну документацію (реєстр 

активів, реєстр ризиків, звіт про оцінку ризиків, план обробки ризиків). 

 Розробити та надати комплект нормативної документації, що 

регламентує процес функціонування системи управління інформаційною 

безпекою КРАІЛ; 

 Розробити та надати комплект експлуатаційної документації (правила, 

інструкції, схема, описи), що реалізує вимоги нормативної документації. 

Кінцевою метою надання послуги щодо створення системи управління 

інформаційною безпекою є впровадження системи управління інформаційною 

безпекою, що відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 27001 «Інформаційні 

технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою» та 

підготовка КРАІЛ до проходження сертифікаційного аудиту. 

 

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 послуги щодо створення системи 

управління інформаційною безпекою. 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни 

послуги щодо створення системи управління інформаційною безпекою у сумі 

300 000,00 грн. (з урахуванням ПДВ). 


