
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Мінцифри

ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-39 E-mail: tkach@thedigital.gov.ua

від ____________20___р. № ________________На №_______________ від ______________20___р.

Оксані ПИМЧЕНКО                
foi+request-102151-
3b64a337@dostup.pravda.com.ua

Пані Оксано!

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваш на запит 
отримання інформації, що надійшов на електронну адресу hello@thedigital.gov.ua 
від 08.07.2022 щодо нарахування коштів в рамках Програми «єПідтримка», та з 
урахуванням інформації наданої листом державного підприємства «ДІЯ» 
(далі - ДП «ДІЯ») № 8462/07-17 від 12.07.2022 повідомляємо.

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.

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, 
ДП «ДІЯ» здійснює заходи із створення, модернізації, розвитку, адміністрування та 
забезпечення функціонування Порталу Дія. 

Повідомляємо, що ДП «ДІЯ» здійснено організаційно-технічні заходи та 
встановлено, що відомості щодо користувача Пимченко Оксани з реєстраційним 
номером облікової картки платника податків – 2649618882 відсутні у Реєстрі 
отримувачів допомоги в рамках Програми «єПідтримка».

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 казначейську 
службу України подання на перерахування коштів для виплати отримувачам 
допомоги, сформоване на підставі Реєстру отримувачів допомоги в рамках 
Програми «єПідтримка» (далі - Реєстр) 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.

Зазначаємо, що в рамках впровадження згаданого проекту Мінцифри здійснює 
тільки забезпечення технічної̈ реалізації̈ механізму отримання допомоги, зокрема в 
частині подання отримувачами допомоги заяв з використанням мобільного додатку 
Порталу Дія (Дія).

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.
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