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Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних 

З метою здатності своєчасно та ефективно реагувати на 

звернення як населення, так і закладів медичної допомоги, 

зважаючи на гостру потребу в наданні актуальної інформації 

населенню України та з метою подальшої підтримки 

впровадження медичної реформи в країні, а також соціальне 

спрямування проекту, НСЗУ має бути забезпечене 

телефонним зв’язком та іншими телекомунікаційними 

послугами. Послуги телефонного зв’язку, а також послуги, 

пов’язані технологічно з телекомунікаційними послугами, які 

надаються Замовнику:  

- послуга телефонного зв’язку; 

- послуга «Хмарна АТС» з використанням мережі Інтернет. 

Зміна існуючого оператора ПАТ ”Укртелеком” на іншого 

можливого оператора телекомунікацій призведе до:  

- зміни номерного плану та необхідності побудови нових 

каналів зв'язку, що в свою чергу призведе до тимчасового 

призупинення отримання послуг, а також до додаткових 

видатків і втрат бюджетних коштів;  

- зміни номерів телефонів, які внесені у довідкову 

документацію;  

- втрати оперативного зв’язку з закладами охорони здоров’я 

та населенням України, органами державної влади, іншими 

державними установами і організаціями, що зашкодить 

нормальній роботі НСЗУ та створить незручності для 

громадян. 

ПАТ ”Укртелеком”, працює із застосуванням граничних 

тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, 

затверджених рішенням Національної комісії з питань 

регулювання зв’язку в Україні, які мають застосовувати всі 

оператори телекомунікацій, що надають телекомунікаційні 

послуги і розташовані в Україні. Усі технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі буде відображено в 

технічній специфікації, що є невід’ємною частиною 

договору.  

Очікувана вартість закупівлі була 

сформована шляхом розрахунку 

необхідного обсягу послуг на вісім 

місяців на основі витрат 2020 року 

та трьох місяців 2021 року з 

урахуванням прогнозованого 

збільшення кількості дзвінків, що 

пов’язане з реалізацією Програми 

медичних гарантій. Розрахунок 

очікуванохї вартості здійснено 

відповідно до Положення про 

тендерний комітет та 

уповноважену особу (осіб) 

Національної служби здоров’я 

України. 

 


