
ІНФОРМАЦІЯ 

суб’єктам декларування Держенергонагляду щодо декларування допомоги, 

отриманої в рамках програми «єПідтримка»  

 
 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції інформує. 

Програма «єПідтримка» передбачає можливість отримання українцями, які  

пройшли повний курс вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, 1000 грн на придбання у безготівковій формі 

послуг виключно у сферах культури, фізичної культури і спорту, здійснення 

внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також 

для придбання книжок. При цьому перерахунок таких коштів зі спеціального 

поточного рахунка на інші рахунки, зняття готівки зі спеціального поточного рахунка 

забороняється. У разі невикористання (використання не в повному обсязі) протягом 

чотирьох місяців з дати зарахування допомоги невикористані кошти повертаються до 

загального фонду державного бюджету (Порядок надання допомоги в рамках 

Програми «єПідтримка», затверджений постановою Кабінету Міністрів України  

від 09 грудня 2021 року № 1272). 

Соціальні виплати вважаються доходом і відображаються в декларації лише 

в разі їх монетизації. 
Оскільки кошти, отримані в рамках Програми «єПідтримка», будуть надаватись 

виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок,  

не підлягатимуть оподаткуванню, а в разі невикористання (використання не в повному 

обсязі) протягом визначеного строку повертатимуться до державного бюджету. 

Кошти, отримані в рамках Програми «єПідтримка», доходом для цілей 

декларування не вважаються. 

Відомості про поточний рахунок, відкритий для зарахування допомоги в 

рамках Програми «єПідтримка», зазначати потрібно, якщо такий рахунок буде 

відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду  

(для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду  

(для декларацій всіх видів). 
Відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для 

зарахування допомоги в рамках Програми «єПідтримка» закривається банком (без 

заяви отримувача допомоги) через 4 місяці з дня зарахування допомоги, незалежно від 

факту її використання (пункт 8 Порядку надання допомоги в рамках Програми 

«єПідтримка», пункт 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1272). 

Кампанія з декларуванням триває до 31 березня 2022 року включно. 

Отримати роз’яснення щодо заповнення декларації можна:  

звернувшись до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

Держенергонагляду: за тел. (044) 204-79-84, вн. тел. 10-84, або е-адресою 

HerasymenkoO@sies.gov.ua. Консультації надаються в робочі дні з 8:00 до 17:00;  

за телефоном контакт-центру НАЗК (044) 200-06-94. Консультації надаються в 

робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;  

за адресою support@nazk.gov.ua до служби технічної підтримки;  

у пошуку за ключовим словом у базі знань НАЗК за посиланням: 

https://wiki.nazk.gov.ua/. 
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