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від 18 березня 2015 року  

 

 

Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 9 Закону 

України  «Про гуманітарну допомогу» щодо недопущення затягування 

строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, 

радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги 

(реєстр. №1509) 

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до статті 9 

Закону України  «Про гуманітарну допомогу» щодо недопущення 

затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, 

радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги 

(реєстр.№1509 від 18.12.2014 р.), поданий народним депутатом України 

Константіновським В.Л., Комітет зазначає наступне. 

 

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України «Про 

гуманітарну допомогу» з метою прискорення вирішення питання митного  

оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги, зокрема 

пропонується: 

- зобов’язати орган, який визнав товари (предмети) гуманітарною 

допомогою (на даний час це Міністерство соціальної політики України), на 

наступний день після визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою, 

надсилати повідомлення про це до органів, які здійснюють санітарний, 

ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль 

товарів (предметів) гуманітарної допомоги; 
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- зобов’язати органи, які здійснюють відповідний контроль товарів 

(предметів) гуманітарної допомоги, не пізніше 7 днів після отримання 

повідомлення безкоштовно оформити всі передбачені законодавством 

документи (крім випадків, коли керівник відповідного органу контролю 

прийняв мотивоване рішення про подовження зазначеного строку, вказавши 

в цьому рішенні конкретні причини його прийняття); 

- надати доручення Кабінету Міністрів України розробити та 

затвердити спрощений порядок здійснення санітарного, ветеринарного, 

фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів 

(предметів) гуманітарної допомоги.  

 

Законом України «Про гуманітарну допомогу» визначено, що у разі 

відмови у документальному підтвердженні якості, безпеки та можливості 

споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вони повинні бути 

вивезені за межі України або знищені у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України.   

При цьому, митне оформлення товарів (предметів) гуманітарної 

допомоги проводиться тільки після здійснення необхідних видів контролю.  

 

На даний час Кабінетом Міністрів України встановлено спрощену 

процедуру митного оформлення деяких вантажів гуманітарної допомоги, в 

тому числі без проведення відповідних видів контролю. 

Зокрема, відповідно до Порядку митного оформлення вантажів 

гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.03.2000 р. №544, на період проведення антитерористичної 

операції пропуск через митний кордон України, декларування та митне 

оформлення гуманітарного товару, який надається Міжнародним Комітетом 

Червоного Хреста, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, 

Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), ООН, урядами 

інших держав через уповноважені ними організації, здійснюється без 

застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності  (в тому числі – без проведення санітарного, ветеринарного, 

фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю). 

Однак, ця норма не поширюється на гуманітарний товар, який 

надається іноземними донорами – благодійними організаціями, фізичними 

особами. 

 

Міністерство соціальної політики України не підтримує 

законопроект. Водночас, зазначає, що на виконання п.6.2 протоколу №7 

засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань 

міжнародного співробітництва від 23.05.2014 р. (щодо впорядкування 

проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та 

екологічного контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, що 

ввозяться на митну територію України) розроблено та опрацьовано із 

заінтересованими центральними органами виконавчої влади відповідний 
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проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено, зокрема, 

спрощення процедури проведення зазначених видів контролю гуманітарної 

допомоги та здійснення їх першочергово і безоплатно. Також пропонується 

встановити, що загальний термін проведення вказаних видів контролю не 

може перевищувати 5 робочих днів. 

Міністерство юстиції України зазначає, що проект потребує 

доопрацювання в частині перегляду абзацу другого пункту 2 розділу ІІ 

«Прикінцеві положення» проекту, яким надано завдання Кабінету Міністрів 

України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом розробити та 

затвердити спрощений порядок здійснення санітарного, ветеринарного, 

фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів 

(предметів) гуманітарної допомоги.  

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб,  що передбачені Конституцією та 

законами України. При цьому, Законом України «Про гуманітарну 

допомогу» повноваження Кабінету Міністрів України щодо затвердження 

спрощеного порядку зазначених видів контролю товарів (предметів) 

гуманітарної допомоги не передбачено.  

Міністерство фінансів України вважає розгляд законопроекту 

доцільним. Водночас зазначає, що безкоштовне здійснення санітарного, 

ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, вже передбачено 

статтею 9 Закону України «Про гуманітарну допомогу».      

Державна фіскальна служба України повідомляє про відсутність 

пропозицій до зазначеного законопроекту.  

Спільний представницький орган сторони роботодавців на 

національному рівні зауважень і пропозицій до проекту закону не  має. 

Спільний представницький орган репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні підтримує 

проект закону і вважає, що зазначений законопроект дозволить значно 

покращити умови надходження гуманітарної допомоги в Україну, скоротити 

строки отримання її в Україні.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку зазначає, що одне із доповнень (щодо 

зобов’язання Мінсоцполітики України, в разі визнання товарів (предметів) 

гуманітарною допомогою, надіслати повідомлення про це до органів, які 

здійснюють відповідний контроль товарів (предметів) гуманітарної 

допомоги) не узгоджується із чинною редакцією Закону України «Про 

гуманітарну допомогу». Зокрема, на даний час передбачено, що зазначені 

види контролю (санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного 

та екологічного) здійснюються безкоштовно у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. Тому саме Кабінет Міністрів України і має 

встановлювати будь-які приписи суб’єктам здійснення зазначеного контролю 

щодо недопущення затягування строків його проведення. 
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Комітет з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України 

рекомендує за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за 

основу.  

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України зазначає, що 

законопроект не матиме впливу на показники бюджету. У разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності у терміни, визначені 

автором законопроекту.  

Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради 

України у своєму висновку зазначає, що у проекті акта не виявлено 

корупціогених факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Разом з тим, Комітет звертає увагу на те, що «надаючи право 

керівнику відповідного органу збільшувати строк проходження зазначених 

видів контролю, законодавець не встановлює максимально допустимого 

строку. Отже, за мотивованим рішенням проходження контролю може бути 

продовжено на будь-який, визначений на власний розсуд керівника, строк». 

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету висловили 

застереження щодо можливості застосування спрощеного порядку 

здійснення зазнаних видів контролю певних категорій товарів гуманітарної 

допомоги (лікарських засобів, хімічних речовини тощо). 

Також висловлено зауваження щодо можливості здійснення 

відповідного контролю товарів гуманітарної допомоги у визначені строки (7 

днів після отримання повідомлення про визнання його гуманітарною 

допомогою), оскільки існує практика, відповідно до якої товар визнається 

гуманітарною допомогою (за наданими документами) ще до його прибуття 

на митну територію України. 

 

За підсумками проведеного обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до статті 9 Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо 

недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, 

фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної 

допомоги (реєстр. №1509), поданий народним депутатом України 

Константіновським В.Л., за результатами розгляду в першому читані 

прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету     О.Третьяков  


