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Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
опрацювало запит на інформацію інформагентства «Вінницька обласна 
громадська організація «Агенція журналістських розслідувань» від 03.02.2022 
щодо отримання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» маломобільними 
громадянами та людьми з інвалідністю, що надійшов листом Мінсоцполітики 
від 11.02.2022 № 45/0/98-22/311, 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.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених 
законом.

Частиною першою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію – 
це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. 

Статтею 1 Закону України «Про інформацію» визначено, що суб’єктом 
владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 
інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до 
законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.
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Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь 
зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації.

Таким чином, запитувана інформація не є публічною інформацією в 
розумінні Закону.

При цьому інформуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» від 
09.12.2021 № 1272, визначено, що отримувачем допомоги є фізична особа – 
громадянин України віком від 18 років, якому присвоєно реєстраційний номер 
облікової картки платника податків, який має в мобільному додатку Порталу Дія 
(Дія) сформований сертифікат, що підтверджує отримання 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). Допомога надається отримувачу 
допомоги за його бажанням одноразово у розмірі 1000 гривень (далі – допомога).

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 (далі – суб’єкт господарювання).

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 (далі – поточний рахунок) в одному з банків України, з 
яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі – 
банк), та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) 
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отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана 
банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

При цьому інформуємо, що Мінцифри виконує технічну частину реалізації 
Програми «єПідтримка».

Питання щодо альтернативних механізмів нарахування отримання 
допомоги для осіб, у яких відсутня можливість надіслати заявку про отримання 
допомоги в рамках Програми «єПідтримка» через мобільний додаток Порталу 
Дія (Дія) відноситься до компетенції Мінекономіки.

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.

З повагою

Директор директорату розвитку
електронних послуг                                                                        Мстислав БАНІК

Денис Іванов ivanov@thedigital.gov.ua


