
1

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596

На  № _________ від  _________

Департамент освіти і науки 

виконкому Криворізької 
міської ради

foi+request-xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx

Щодо роз’яснення стосовно
Програми “єПідтримка”

Мінекономіки розглянуло звернення від 05.01.2022 Департаменту освіти і 
науки виконкому Криворізької міської ради щодо роз’яснення стосовно отримання 

допомоги в рамках Програми “єПідтримка” та в межах компетенції повідомляє.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 09.12.2021 № 1272 “Деякі 

питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (із змінами) (далі – 

Постанова) з метою реалізації оголошеної Президентом України програми 

стимулювання вакцинації та підтримки громадян, зокрема у спортивному та 

культурному розвитку, популяризації безготівкової економіки та підтримки 

вразливих категорій бізнесу, які постраждали від пандемії COVID-19 (далі – 

Програма).
Постановою затверджено:
Порядок надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (далі - Порядок 

надання допомоги);
Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги в 

рамках Програми “єПідтримка”.
Програма “єПідтримка” діє з 19 грудня 2021 року по 18 грудня 2022 року. 
Згідно з пунктом 2 Порядку надання допомоги отримувачем допомоги є 

фізична особа – громадянин України віком від 18 років, якому присвоєно 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або віком від 14 років, який 

має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та якому 

присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який має в 

мобільному додатку Дія сформований сертифікат, що підтверджує отримання 
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повного курсу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Cov-2, однією дозою однодозної вакцини або двома дозами 

дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях 

(далі — отримувач допомоги).
Відповідно до пункту 4 Порядку надання допомоги допомога надається 

отримувачам допомоги виключно для придбання у безготівковій формі з 
використанням платіжних карток та/або їх реквізитів послуг у сферах культури, 
освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у 

гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 
вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів 

освіти), фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень 

залізничним та авіаційним транспортом, для придбання книжок, друкованих засобів 

масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та 

канцелярських виробів, а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 

років лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного 

реєстру лікарських засобів, у суб’єктів господарювання, які провадять господарську 

діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до 

законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця 

(Merchant Category Code, далі — МСС-код) з переліку, наведеного у додатку 1.

Згідно з пунктом 12 Порядку надання допомоги банк, який обслуговує 

поточний рахунок отримувача допомоги, зобов’язаний забезпечити здійснення 

видаткових операцій з таких рахунків з використанням платіжних карток на користь 

виключно суб’єктів господарювання, МСС-код яких визначений у додатку 1.

Повідомляємо, що листи Міністерства носять інформаційний характер та не 

встановлюють правових норм.

Заступник Міністра
економіки України                                                                                Олександр ГРИБАН

Катерина Вербова
3567
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