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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЯ» 

6448/07-17 від 06.06.2022
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від___________20__р. №_______________
На №_____________від___________20__р.

Міністерство цифрової 
трансформації України

На виконання доручення Міністерства цифрової трансформації України 

від 02.06.2022 № 502 (з) щодо розгляду інформаційного запиту Чеснокової О.С. 
від 02.06.2022 стосовно нарахування коштів в рамках Програми «єПідтримка», 

що надійшов на електронну пошту hello@thedigital.gov.ua, державне 

підприємство «ДІЯ» (далі – Підприємство), в межах компетенції, повідомляє 

наступне.
У межах реалізації повноважень технічного адміністратора Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), передбачених 

пунктом 10 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137, 

Підприємство здійснює заходи із створення, модернізації, розвитку, 
адміністрування та забезпечення функціонування Порталу Дія.

Повідомляємо, що Підприємством здійснено організаційно-технічні 
заходи та встановлено, що відомості щодо користувачки Чеснокової Олени 

Сергіївни з реєстраційним номером облікової картки платника 

податків – 3003409208 наявні у Реєстрі отримувачів допомоги в рамках 

Програми «єПідтримка» (далі – Реєстр).
Водночас, у пункті 2 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 – Порядок) встановлено, що головним розпорядником коштів, 
передбачених у державному бюджеті за програмою «Надання допомоги в 

рамках Програми «єПідтримка» та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінекономіки.

Згідно з пунктом 8 Порядку, Мінекономіки надає в Державну 
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казначейську службу України подання на перерахування коштів для виплати 

отримувачам допомоги, сформоване на підставі Реєстру за формою, наведеною 

у додатку 2 Порядку, та платіжне доручення на перерахування коштів для 

надання отримувачам допомоги з небюджетного рахунка Мінекономіки на 

рахунок для зарахувань коштів допомоги АТ «Ощадбанк», відкритий на 

підставі договору про виплату допомоги в рамках Програми «єПідтримка», що 

укладається між Мінекономіки та АТ «Ощадбанк».
АТ «Ощадбанк» в установленому порядку не пізніше ніж протягом 

наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання отримувачів допомоги, відкриті 
в одному з банків України, з яким Міністерством цифрової трансформації 
України укладено відповідний договір, згідно з наданим Реєстром.

При цьому, відповідно до пункту 10 Порядку 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», зарахування допомоги на поточний рахунок 

отримувача допомоги, зазначений у Реєстрі, здійснюється банком, у якому 

відкрито такий рахунок, виключно за умови збігу інформації про номер рахунка 

та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Враховуючи вищевикладене, питання щодо нарахування коштів у рамках 

реалізації Програми «єПідтримка» на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання отримувачів допомоги, знаходиться поза межами компетенції 
Підприємства.

Генеральний директор     Дмитро ПЕТРУЩЕНКО

Гузема a.huzemx@xxxx.xxx.xx

mailto:x.xxxxxx@xxxx.xxx.xx

