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Пані Олено!
Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 

опрацювало Ваш запит на отримання публічної інформації від 02.06.2022 щодо 
отримання державної допомоги у розмірі 6500 грн. за програмою «єПідтримка», 
що надійшов на електронну пошту hello@thedigital.gov.ua, та 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.

Надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» здійснюється 
відповідно до Порядку надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», 
затвердженого з постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1272 
«Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», (далі – 
Порядок). 

Згідно з пунктом 1 Порядку допомога в рамках Програми «єПідтримка» є 
державною допомогою, яка надається отримувачам допомоги, визначеним 
пунктом 2 Порядку, за рахунок коштів державного бюджету.

Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового 
договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам – 
підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам: 
перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних 
одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за 
поданням ДСНС; подали в установленому законодавством порядку податкову 
звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік; не є бюджетними 
установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування. Допомога 
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надається отримувачу допомоги за його бажанням одноразово у розмірі 6500 
гривень (пункти 2, 3 Порядку).

Для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно: установити 
мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого 
підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та 
автентифікацію; обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу 
«єПідтримка»; відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом 
використання для зарахування допомоги, соціальної допомоги або інших виплат, 
визначених законодавством в одному з банків України, з яким Мінцифри 
укладено відповідний договір інформаційної взаємодії, та/або перевірити номер 
поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати 
допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у 
мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

Подати запит, який містить такі дані: прізвище, власне ім’я, по батькові (за 
наявності); дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта (за наявності); номер банківського рахунка 
(за стандартом IBAN) отримувача допомоги. Після підтвердження наявної у 
мобільному додатку Порталу Дія (Дія) інформації отримувачем допомоги 
інформація про нього потрапляє до Реєстру отримувачів допомоги в рамках 
Програми «єПідтримка», який формується відповідно до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках 
Програми «єПідтримка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 грудня 2021 р. № 1272 «Деякі питання надання допомоги в рамках 
Програми «єПідтримка» (далі – Реєстр). Обробка персональних даних 
отримувачів допомоги здійснюється відповідно до законодавства про захист 
персональних даних. Отримувачу допомоги автоматично надходить 
повідомлення засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія) про результати 
обробки інформації для отримання допомоги. Не підлягають включенню до 
Реєстру отримувачі допомоги, які повторно мають намір скористатися послугою 
«єПідтримка», щодо яких відсутня інформація про незарахування допомоги за 
попередньою спробою. Отримувачі допомоги несуть відповідальність за 
достовірність інформації, поданої для отримання допомоги.

При цьому зазначені вимоги не поширюються на отримувачів допомоги, 
які отримали допомогу у розмірі 1000 гривень та подали заяву на отримання 
допомоги у розмірі 6500 гривень (абзац чотирнадцятий пункт 5 Порядку).

Згідно з Переліком адміністративно-територіальних одиниць, на території 
яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може 
надаватися допомога в рамках Програми «єПідтримка», затвердженим 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р (зі змінами), 
допомога в рамках програми «єПідтримка» може надаватись на території таких 
адміністративно-територіальних одиниць: Волинська, Донецька, 
Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, 
Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області 
та м. Київ.

Згідно з пунктом 51 Порядку для визначення застрахованих осіб, 
зазначених цим Порядком, використовуються відомості, надані Пенсійним 
фондом України. Протягом одного робочого дня з дня визначення території, на 
якій проводяться бойові дії, ДПС передає Пенсійному фонду України відомості 
страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом 
на 1 число місяця. Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що 
обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування про застрахованих 
осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється 
щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про 
застрахованих осіб, зазначених у пункті 2 Порядку, що містить актуальні 
відомості на дату та час її формування. Порядок інформаційної взаємодії між 
ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, структура та формат інформації, 
зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі 
інформаційної взаємодії.

Разом з цим зазначаємо, що в рамках реалізації згаданого проекту 
Мінцифри здійснює тільки забезпечення технічної реалізації механізму 
отримання допомоги, зокрема в частині подання отримувачами допомоги заяв з 
використанням мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг (Дія). 

У разі виникнення технічних проблем рекомендуємо звертатись у службу 
підтримки застосунку Дія на електронну пошту support@thedigital.gov.ua

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2022 № 199 
«Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної 
допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота 
(економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових 
дій під час воєнного стану в Україні» було внесено зміни до Постанови № 1272, 
якими запроваджено виплату в рамках Програми «єПідтримка» одноразової 
матеріальної допомоги з державного бюджету у зв’язку із втратою частини 
заробітної плати (доходу) застрахованим особам, робота (економічна діяльність) 
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яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного 
стану в Україні. Останнім днем подання запитів (заявок) для отримання 
допомоги в рамках Програми «єПідтримка» було встановлено 31 березня 
2022 року. 

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.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор директорату розвитку
електронних послуг                                                                                 Мстислав БАНІК

Анна Канівець
kanivets@thedigital.gov.ua


