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ДОКУМЕНТ СЕД ДП «ДІЯ" АСКОД 
 

Підписувач Легкий Віталій Сергійович 
Сертифікат 3ED5083160DBC59B040000001F30060053131000 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг "Дія" 

Дійсний з 15.10.2020 14:46:14 по 15.10.2022 14:46:14 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЯ»  
148/04.3-08 від 23.02.2021 

Н4В"HВВ#0`yО   
 

 
 

від___________20__р. №_______________ 

На №_____________від___________20__р. 
 
 
 
 

Міністерство розвитку громад та 
територій України 
 
Юрій 
 
foi+request-81827-

d2213697@dostup.pravda.com.ua  
 
 

У зв’язку із залученням державного підприємства «ДІЯ»  
(далі – ДП «ДІЯ», Підприємство) до розгляду запиту на отримання публічної 
інформації пана Юрія від 09.02.2021 щодо кількості користувачів Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва (далі – Електронна 
система) станом на 09.02.2021, скерованого за належністю до Підприємства 
листом Міністерства розвитку громад та територій України  
від 16.02.2021 № 7/14.1/2197-21, в межах компетенції, повідомляємо наступне. 

Відповідно до пункту 25 Порядку ведення першої черги Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації 
експерементального проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.07.2020 № 559 (далі – Порядок), держателем Електронної 
системи є Мінрегіон. 

Відповідно до пунктів 150-151 Порядку, технічним адміністратором 
Електронної системи є ДП «ДІЯ», що належить до сфери управління 
Міністерства цифрової трансформації України, та здійснює заходи із створення 
та супроводження програмного забезпечення Електронної системи, відповідає 
за технічне і технологічне забезпечення Електронної системи, збереження та 
захист інформації (відомостей та/або даних), що міститься в Електронній 
системі, забезпечує проведення технічних та профілактичних робіт з її 
підтримки, надання, блокування та анулювання доступу до електронного 
кабінету, проводить навчання роботі з Електронною системою. 
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Разом з цим, пунктом 152 Порядку визначено, що технічний 
адміністратор здійснює за дорученням держателя інші заходи для забезпечення 
функціонування Електронної системи. 

Враховуючи зазначене вище та з огляду на зміст запиту пана Юрія, який 
по суті стосується надання інформації, що у свою чергу перебуває поза межами 
компетенції Підприємства, як технічного адміністратора Електронної системи, 
функції та повноваження якого чітко визначено чинним законодавством, 
надаємо Мінрегіону, як держателю Електронної системи, запитувану 
інформацію у формі таблиці, що додається, для подальшого використання. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. на першу адресу. 

 

 

В.о. генерального директора      Віталій ЛЕГКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернікова 0674088441 


