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Шановні пані та панове!
Необхідність реформування сфери держбюджетного фінансування, передбачене перед усім
вимогами Закону України “Про відкритість використання публічних коштів“ та Бюджетного кодексу
України, потребує створення зручних та наочних інструментів для супроводу бюджетного процесу,
починаючи з бюджетного планування та закінчуючи адміністративним та громадським контролем за
використанням державних та публічних коштів та публічною звітністю розпорядників бюджетних
коштів.
Представляємо унікальну комплексну розробку вітчизняних програмістів від компанії «Секуріко»
(розпорядник немайнових та суміжних прав – ТОВ «Алгоритм-Х», м.Одеса) – Гео-інформаційноаналітічну система (ГІАС) «Бюджет-2020».

Мета розробки – поліпшення взаємодії та прискорення обміну інформацією між користувачами
системи у сфері визначення, плануванння, виділення, розподілу, призначення, засвоєння бюджетних
коштів та контролю за їх використанням за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних
засобів.

Завдання розробки:
Оптимізація існуючої процедури виділення та засвоєння бюджетних коштів
Створення віддаленої системи обміну інформацією та робочою звітністю на етапах
бюджетного процесу, починаючи з бюджетного планування
Забезпечення миттєвої обробки інформації та безперервне отримання звітності на усіх етапах
Забезпечення аналізу планування та виконання рішень щодо виділення та використання
бюджетних Коштів
Залучення до бюджетного планування даних громадських опитувань
Створення умов для громадського аудиту діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування
Безперервний моніторинг стану об’єктів бюджетного фінансування
Забезпечення прозорості використання бюджетних коштів

Закритий ресурс ГІАС «Бюджет-2020» передбачає можливість супроводу необмеженої кількості
бюджетних заходів посадовими особами розпорядників бюджетних коштів (користувачами системи)
в рамках цільового програмного методу фінансування за допомогою зручного та інтуітивнозрозумілого веб-інтерфейсу.
Публічний ресурс ГІАС «Бюджет-2020» призначен для публічної візуалізації використання
бюджетних коштів:
публічний Інтернет-ресурс з сучасним дизайном (розробляється по індівідуальним
замовленням)
зручна консоль адміністратора
сторінки регіону (області) та районів (громад)
служба новин (два рівня, можливість розширення)
бюджетна звітність (два рівня, можливість розширення)
можливість завантаження документів
мапа бюджетних заходів з пошуком
автоматичне завантаження даних з закритого ресурсу та/або з бюджетних звітів
центр звернень громадян
обробка скарг, пропозицій, заяв

напівавтоматична модерація звернень;
інтерактивне відображення звернень (з пошуком)
ведення реєстру громадян, що звертались
звітність у розрізі територій, населених пунктів, тематики звернень
швидке впровадження нових функціональних можливостей

ГІАС «Бюджет-2020» може постачатися як програмне забезпечення з передачею немайнових прав
або як послуга з ведення бюджетної звітності. Більш детальна інформація міститься у додатках
(файлі «Презентація ГІАС Бюджет-2020»). В даний час різні версії системи вже використовуються
декількома розпорядниками бюджетних коштів першого рівня.

ГІАС «Бюджет-2020» має позитивний експертний висновок Державного підприємства
«Державний центр інформаційної безпеки» Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України (м.Київ).
У разі зацікавленості в наданні додаткової інформації, може бути надано доступ до тестової версії
системи. Система може бути розгорнута на веб-ресурсах замовника або виконавця у відкритому або
зашифрованому вигляді. Забезпечується супровід, технічна, інформаційна, адміністративна
підтримка системи. Дізайн веб-уявлення може бути виконан за індівідуальним замовленням.

Орієнтовні комерційні пропозиції:
Пакет 1: «Бюджетна звітність» – «Доходи та Видатки» (щомісячне отримання даних у форматі xls,
xlsx, psv та розміщення на веб-ресурсі з візуалізацією на мапі):
— від 2000 грн. на місяць (мінімальний період – 1 рік).

Пакет 2: Пакет 1 + «Бюджетна звітність» – «Публічний ресурс Бюджет-2020»: «Новини» (служба
новин розпорядника бюджетних коштів, технічна підтримка) та «Центр звернень громадян» (служба
електронних звернень розпорядника бюджетних коштів, технічна підтримка):
— від 3500 грн. на місяць (мінімальний період – 1 рік).

Пакет 3: Пакет 2 + закритий ресурс Бюджет-2020 «Бюджет програм» (усі етапи бюджетного
процесу, необмежена кількість користувачів, технічна підтримка)
— від 5000 грн. на місяць (мінімальний період – 1 рік).
Оплата – після отримання програмного забезпечення або послуги, 1 раз на квартал.
Конкретну цінову пропозицію може бути надано після ознайомлення з можливостями системи та
остаточного вибору функціоналу. Запити направляти на адресу: commerce@securico.com.ua, довідки
за адресою: contact@securico.com.ua. Сторінка ГІАС «Бюджет-2020» на сайті правонабувача:
http://securico.com.ua/products-and-solutions/gias-byudzhet-2020/.
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