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Додаток №1 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на впровадження 

інформаційної системи автоматизації бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати  

 

№ 

п/п 

Найменування розділу Зміст 

Примітка 

(кількість 

та вартість 

годин в 

грн.) 

1.   Загальні відомості 

1.1 Призначення і мета 

Основною метою автоматизації є створення інформаційного 

інструменту, призначеного для підвищення ефективності 

управління діяльністю підприємства. Система призначена для 

інформаційної підтримки процесів організаційно-економічної 

діяльності підприємства, прийняття управлінських рішень, 

автоматизації повсякденної діяльності персоналу з 

використанням сучасних технологій і засобів обробки та 

подання інформації. 

Система повинна забезпечувати автоматизацію і інформаційну 

підтримку за наступними напрямками діяльності: 

1. Бухгалтерський і податковий облік та публічна фінансова 

звітність. 

2. Заробітна плата і управління персоналом та публічна 

фінансова звітність. 

 

 

1.2 
Обсяг та перелік 

товарів, що купуються 

Обсяг закупівлі – 1 од,  

В рамках створення інформаційної системи необхідно 

проведення наступних робіт для кожного напрямку: 

1. Ініціалізація проекту. 

2. Установка ПЗ, реєстрація користувачів, визначення 

повноважень користувачів 

3. Проведення обстеження 

4. Внесення залишків в ручному режимі на 01.07.2019 року 

5. Навчання ключових користувачів 

6. Тестова експлуатація – документообіг за перше півріччя 2019 

року та 3 квартал 2019 року 

7. Доопрацювання звітності  

8. Приймальні випробування 

У складі кожного з етапів проекту виконується певний набір 

робіт, який забезпечує конкретний результат. 
1. На етапі «Ініціалізація проекту» виконуються наступні роботи: 

Опис робіт Документи, результати робіт 

Організація та запуск проекту 

Підготовка проекту 

Розробка організаційної 

структури проекту 

Організаційна структура 

проекту 

Визначення ролей учасників 

проекту 

Ролі та обов'язки учасників 

проекту 

Визначення стандартів і 

процедур ведення проекту 

Стандарти і процедури 

ведення проекту 

Визначення переліку 

проектної документації 

Перелік проектної 

документації та організація 

сховища проектної 

документації 
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Визначення вимог до 

робочого середовища 

проектної команди 

Вимоги до робочого 

середовища для проектної 

команди 

Запуск проекту 

Організація та запуск 

проекту 

Наказ про старт проекту, 

включаючи призначення 

співробітників у проектну 

команду 

Проведення робочої наради з 

проектною командою зі 

стандартів та процедур 

проекту 

 

2. На етапі «Установка ПЗ, реєстрація користувачів, визначення 

повноважень користувачів» виконуються наступні роботи: 

Опис робіт Документи, результати робіт 

Установка ПЗ, реєстрація 

користувачів, визначення 

повноважень користувачів  

Акт здачі-приймання 

виконаних робіт 

Установка ПЗ, Реєстрація 

користувачів 

Протокол інсталяції та 

реєстрації користувачів 

Визначення повноважень 

користувачів 

Протокол інсталяції та 

реєстрації користувачів 

3. На етапі «Проведення обстеження» виконуються наступні 

роботи: 

Опис робіт Документи, результати робіт 

Проведення обстеження 1. Технічне завдання 

2. Акт здачі-приймання 

виконаних робіт 

Проведення інтерв'ю з 

ключовими користувачами 

Документовані результати 

інтерв'ю 

Вивчення особливостей 

документів і документообігу 

Опис особливостей документів 

і документообігу 

4. На етапі «Внесення залишків» виконуються наступні 

роботи: 

Опис робіт Документи, результати робіт 

Внесення залишків 1. Протокол внесення даних 

2. Акт здачі-приймання 

виконаних робіт 

Внесення залишків згідно з 

документом «Протокол 

перенесення даних» 

Протокол перенесення даних 

Вивірка перенесених даних 

Виконавцем 

Протокол перенесення даних 

Вивірка перенесених даних 

ключовими користувачами 

Замовника 

Протокол перенесення даних 

Підписання протоколу про 

коректність перенесених 

даних 

Протокол перенесення даних 

5. На етапі «Навчання ключових користувачів» виконуються 

наступні роботи: 

Опис робіт Документи, результати робіт 

Навчання ключових 

користувачів 

1. Журнал навчання 

2. Акт здачі-приймання 

виконаних робіт 

Розробка журналу навчання Журнал навчання 

Розробка керівництв та 

інструкцій користувачів 

Керівництво користувача 

Навчання користувачів  

6. На етапі «Тестова експлуатація – документообіг за 3 квартал 

2019 р» виконуються наступні роботи: 
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Опис робіт Документи, результати робіт 

Тестова експлуатація 

1. Звіт про результати тестової 

експлуатації  

2. Акт здачі-приймання 

виконаних робіт 

Внесення документів за 3 

квартал 2019 р  

Реєстри документів 

Підтримка користувачів у 

ході тестової експлуатації 

 

Аналіз результатів тестової 

експлуатації, усунення 

зауважень за результатами 

тестової експлуатації 

Звіт про результати тестової 

експлуатації. 

7. На етапі «Доопрацювання звітності» виконуються 

наступні роботи: 

Опис робіт Документи, результати робіт 

Доопрацювання звітності 

1. Протокол приймання робіт   

2. Акт здачі-приймання 

виконаних робіт 

Формування фнансового 

плану та показники його 

виконання, інтеграція його з 

ПЗ «МЕДОК»  

Протокол приймання робіт   

Формування затверждених 

замовником форм 

внутрішньої та публічної 

звітності 

Протокол приймання робіт   

Інтеграція звітності по 

заробітній платі з ПЗ 

«МЕДОК» 

Протокол приймання робіт   

8. На етапі «Приймальні випробування» виконуються 

наступні роботи: 

Опис робіт Документи, результати робіт 

Приймальні випробування 1. Звіт про результати тестової 

експлуатації  

2. Акт здачі-приймання 

виконаних робіт 

Формування протоколу 

приймальних випробувань 

Протокол приймальних 

випробувань 

Проведення приймальних 

випробувань 

 

Підписання протоколу 

приймальних випробувань 

Протокол приймальних 

випробувань 
 

2 Вимоги до матеріалів 

2.1 

 

 

 

 

Вимоги до матеріалів, 

що купуються 

 

 

 

 

В рамках створення інформаційної системи планується 

впровадження наступних систем: 

1. Система «Бухгалтерський і податковий облік» 

Основні процеси: 

Облік грошових коштів і документів: 

- Облік безготівкових грошових коштів. 

- Облік готівкових коштів. 

- Інвентаризація грошових коштів. 

 - Формування друкарських форм документів і спеціалізованих 

звітів. 

 Розрахунки з підзвітними особами: 

- Облік виданих грошових коштів. 

- Облік ТМЦ, придбаних підзвітною особою. 

- Облік витрат підзвітної особи на оплату постачальникам. 

- Облік посвідчень про відрядження. 
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- Формування друкарських форм документів і спеціалізованих 

звітів. 

 Облік розрахунків з контрагентами: 

- Облік розрахунків з постачальниками і покупцями у гривні. 

- Облік розрахунків з постачальниками і покупцями у валюті. 

- Облік курсових і сумових різниць в гривні. 

- Інвентаризація розрахунків з контрагентами. 

 - Розрахунки за наданими позиками. 

 - Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами. 

 - Розрахунки по депонованим сумам. 

 - Формування друкарських форм документів і спеціалізованих 

звітів. 

 Облік основних засобів і нематеріальних активів: 

- Облік надходження основних засобів, внутрішнього 

переміщення, відновлення, вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів. 

- Облік орендованих основних засобів. 

- Облік основних засобів в запасі, на консервації. 

- Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів. 

- Облік безоплатного надходження і передачі основних засобів і 

нематеріальних активів. 

- Облік операцій, що впливають на зміну вартості основних 

засобів, щодо модернізації, реконструкції, часткової ліквідації, 

дообладнання, добудови, діагностування, переоцінки та ін. 

відповідно до законодавства. 

- Механізм зміни параметрів нарахування амортизації основних 

засобів. 

- Механізм зміни способу відображення витрат по амортизації 

основних засобів. 

- Механізм зміни стану основних засобів. 

- Облік ремонтів основних засобів. 

- Облік будівництва основних засобів. 

- Облік лізингових операцій (лізингоодержувач). 

- Облік операцій щодо списання об'єктів основних засобів, 

розбирання, демонтажу. 

- Облік амортизації основних засобів. 

- Формування друкарських форм документів і спеціалізованих 

звітів.  

 Облік вкладень у необоротні активи: 

- Облік витрат по об'єктах будівництва. 

 Облік товарно-матеріальних цінностей: 

- Ведення бухгалтерського обліку в грошовому виразі в розрізі 

номерів, субрахунків, місць зберігання, матеріально 

відповідальних осіб, груп матеріалів. 

- Облік надходження товарно-матеріальних цінностей від 

постачальників, у тому числі придбаних за іноземну валюту. 

 - Облік товарно-матеріальних цінностей, переданих/прийнятих 

на відповідальне зберігання (позабалансові рахунки). 

- Облік повернення товарно-матеріальних цінностей 

постачальникам. 

- Облік внутрішнього переміщення матеріалів. 

- Облік матеріальних цінностей, отриманих від розбирання, 

списання основних засобів. 

- Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 

- Формування друкарських форм документів і спеціалізованих 

звітів. 

 Облік бланків суворої звітності: 
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- Облік операцій з надходження, передачу, переміщенню і 

списанню бланків суворої звітності. 

 Облік спеціальних інструментів і спеціальних 

пристосувань, спеціального одягу і взуття: 

- Облік операцій по передачі матеріалів в експлуатацію  

 Облік витрат майбутніх періодів: 

- Облік сум передплати на періодичні видання та ін. 

- Облік інших витрат поточного місяця, що належать до 

майбутніх періодів. 

 Облік податків (формування податкових декларацій).  

 Формування стандартної бухгалтерської та регламентної 

звітності. 

 2. Управління персоналом та розрахунок заробітної плати 

 Вимоги до ведення штатного розкладу: 

- ведення довідника посад із зазначенням категорій; 

- ведення довідника підрозділів; 

- ведення списків доплат і надбавок; 

 Вимоги до ведення кадрового обліку: 

- ведення особистих карток на співробітників; 

- облік руху кадрів (прийом, звільнення, переміщення); 

- оформлення та облік відпусток (трудових, соціальних, 

навчальних відпусток по догляду за дитиною до 3-х років, з 

ініціативи роботодавця та ін); 

- ведення графік відпусток; 

- автоматичний розрахунок компенсації за невикористану 

відпустку при звільненні; 

- оформлення та облік невиходів на роботу (лікарняні, 

відрядження, прогули, відсутності з нез'ясованої причини та ін); 

- ведення системи наказів; 

- формування регламентованої звітності; 

- формування звітів по кадрах з накопиченої інформації. 

 Вимоги до ведення табельного обліку: 

- ведення виробничого календаря; 

- ведення графіків робіт, у тому числі змінних; 

- ведення індивідуальних графіків робіт; 

- автоматичне заповнення табельних листів, враховуючи дані 

про робочому графіку кожного працівника, святкових днях, 

передсвяткових днях і перенесення, а також використовуючи 

відомості з різних журналів (лікарняних, відряджень, трудових і 

соціальних відпусток, прогулів і т. д.); 

- формування табельних аркушів вручну; 

- перегляд записів в табельних аркушах по всім працівникам на 

потрібну дату, а також по конкретному працівникові за 

вибраний місяць; 

- формування звітності по фактичному використанню робочого 

часу; 

 Вимоги до розрахунку заробітної плати 

- нарахування разових виплат; 

- нарахування заробітної плати за відпрацьований час; 

- нарахування компенсаційних і стимулюючих виплат; 

- нарахування премій відсотком і сумою; 

- нарахування за договорами підряду; 

- нарахування одноразової допомоги; 

- нарахування за лікарняним листком; 

- нарахування відпустки; 

- нарахування по середньому заробітку; 

- нарахування дивідендів; 
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- утримання разових сум; 

- утримання по виконавчим листам; 

- утримання податків із заробітної плати працівника; 

- розрахунок ЄСВ з ФОП; 

- виплата авансу; 

- міжрозрахункові виплати; 

- виплата заробітної плати по банку; 

- виплата заробітної плати через касу; 

- депонування заробітної плати; 

- ведення рахунків працівників для перерахування заробітної 

плати; 

- формування платіжних відомостей; 

- формування проводок по заробітній платі; 

- формування розрахункових листків; 

- формування зведеної звітності; 

- формування регламентованої звітності; 

- формування типових довідок. 
2.2 Гарантійний термін Не меньш 1 року  

2.3 Умови  виконання Дистанційно, на підприємстві Замовника  

2.4. Термін  виконання   

3.  

3.1 Кваліфікаційні вимоги 

- комерційну  пропозицію надати  по формі додатку № 1 до 

оголошення; 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу або 

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з 

реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або 

платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного 

податку); 

- контактні данні учасника (з зазначенням реквізитів учасника, 

наприклад, назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової 

адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про 

контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, 

контактний телефон). 

 

4 Інші умови 

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до 

кваліфікації учасників та копія документу, що підтверджує 

правомочність на укладення договору про закупівлю, в 

паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, 

надаються замовнику переможцем під час укладання договору 

про закупівлю. 

 

         

Кількість годин всього:____________ 

Вартість __________________________________________ грн. ( в т.ч.ПДВ) 

 

Підпис та печатка посадової особи 

 

__________________ 

 

 
 


