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                                                          Пане Олександре!

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції опрацювало 
Ваш запит від 08.05.2022 на отримання публічної інформації щодо областей, в яких 
громадяни за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – 
Портал Дія) зареєструвались як тимчасово переміщені особи, та з урахуванням 
інформації, наданої листом державного підприємства «ДІЯ» (далі – ДП «ДІЯ») від 
20.05.2022 № 5679/07-09, повідомляє. 

 Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, 
Міністерство цифрової трансформації України є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сферах: цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, 
цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, 
розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; впровадження електронного 
документообігу; розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; відкритих 
даних, публічних електронних реєстрів, розвитку національних електронних 
інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури 
широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та 
бізнесу; надання електронних та адміністративних послуг; електронних довірчих 
послуг та електронної ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії. 

Зміст розміщеної на Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – 
Портал Дія) інформації та порядок її внесення, порядок ведення Реєстру 
адміністративних послуг, а також інші питання функціонування Порталу Дія визначено 
Положенням про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137, (далі – Положення). 
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Згідно з пунктом 10 Положення технічним адміністратором Порталу Дія є ДП 
«ДІЯ», що належить до сфери управління Мінцифри. Технічний адміністратор 
здійснює створення, модернізацію, розвиток, адміністрування та забезпечення 
функціонування Порталу Дія. Технічний адміністратор здійснює за дорученням 
держателя інші заходи щодо функціонування вебпорталу.

Відповідно до пункту 3 Положення Портал Дія призначений для реалізації права 
кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші 
публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян»), отримання інформації з 
національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, 
а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг у випадках, визначених 
цим Положенням.

Згідно з пунктом 11 Положення Портал Дія – це інформаційно-
телекомунікаційна система, яка організаційно та функціонально складається з реєстру 
адміністративних послуг, електронного кабінету, мобільного додатка Порталу Дія 
(Дія), інших підсистем та програмних модулів.

Пунктом 5 Положення визначені функціональні можливості Порталу Дія, в тому 
числі: взаємодія між інтегрованою системою електронної ідентифікації, системою 
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та системою 
електронної взаємодії органів виконавчої влади, системами електронного 
документообігу суб’єктів розгляду звернень (далі – системи електронної взаємодії); 
можливість отримання через зазначені системи відомостей про показники якості 
послуг; отримання та передача в електронній формі інформації, що є у володінні та 
розпорядженні суб’єктів розгляду звернень, державних електронних інформаційних 
ресурсах, єдиних інформаційних системах та системах електронного документообігу 
суб’єктів розгляду звернень, про суб’єктів звернень, які виявили бажання отримати 
таку інформацію в повному або частковому обсязі або подати таку інформацію до 
інших інформаційних систем, засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка 
Порталу Дія (Дія), в порядку інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 14 і 15 
цього Положення.

Відповідно до пунктів 14, 15 Положення, взаємодія Порталу Дія з національними 
електронними інформаційними ресурсами здійснюється через системи електронної 
взаємодії у визначеному законодавством порядку.

Взаємодія між Порталом Дія та електронними інформаційними ресурсами 
суб’єктів розгляду звернень, які не підключені до систем електронної взаємодії, 
здійснюється у порядку інформаційної взаємодії, встановленому Мінцифри, з 
урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Зазначаємо, що надання на Портал Дія інформації, у тому числі шляхом внесення 
до неї змін, здійснюється через системи електронної взаємодії або через встановлену 
інформаційну взаємодію з електронних інформаційних ресурсів суб’єктів розгляду 
звернень.

На Порталі Дія використовується (обробляється) інформація, яка подається 
суб’єктом звернення та/або надходить до Порталу Дія у порядку взаємодії з 
національних електронних інформаційних ресурсів відповідно до визначених цим 
Положенням завдань та функціональних можливостей Порталу Дія.

Умови створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб визначає Порядок створення, ведення та 
доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 
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осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 646 (далі 
– Порядок).

Так, відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку відповідальним за 
забезпечення формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб є Мінсоцполітики.

У пункті 3 Порядку визначено, що інформація до Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб вноситься структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 
держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) 
рад в електронній формі на підставі поданої внутрішньо переміщеною особою заяви, 
форму якої затверджує Мінсоцполітики.

Згідно з пунктом 8 Порядку Мінсоцполітики забезпечує організацію контролю 
за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеної до неї інформації про 
внутрішньо переміщених осіб.

Враховуючи викладене, пропонуємо із зазначеного питання також звернутись до 
Міністерства соціальної політики України.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 
бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

                                
З повагою

В.о. директора директорату                                                                Зоряна СТЕЦЮК

mosol@thedigital.gov.ua


