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Про проект Закону України про внесення змін до Закону України  «Про 

гуманітарну допомогу» щодо оперативності прийняття рішень 

(реєстр. №2532) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про гуманітарну допомогу» щодо оперативності прийняття рішень 

(реєстр. № 2532 від 03.04.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, 

Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України «Про 

гуманітарну допомогу» з метою оперативного прийняття рішень на місцях 

про визнання вантажів гуманітарною допомогою з урахуванням потреб 

населення конкретних регіонів, з метою виконання завдань, передбачених 

реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. 

Зокрема, пропонується : 

1) передати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям додаткову 

частину функцій та повноважень щодо: 

- визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для 

забезпечення ними інвалідів, які перебувають у встановленому порядку на 

обліку для отримання спеціального автотранспорту; 
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- визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн; 

- контролю за отриманням, збереженням та складуванням гуманітарної 

допомоги. 

На даний час вантажі визнаються гуманітарною допомогою тільки 

Мінсоцполітики. При цьому, нормами Закону України «Про гуманітарну 

допомогу» передбачено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають 

право визнавати гуманітарною допомогою вантажі. Вартісна оцінка або 

кількісні розміри цих вантажів визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Проте, оскільки Кабінетом Міністрів України не встановлена вартісна оцінка 

та кількісні розміри вантажів, які відповідні органи виконавчої влади на 

місцях можуть визнавати гуманітарною допомогою, то ці органи фактично не 

здійснюють визнання вантажів гуманітарною допомогою;  

 

2) конкретизувати поняття «легкові автомобілі, які на момент ввезення 

на митну територію України були виготовлені». Пропонується взяти за 

основу не дату виготовлення автомобіля, а дату першої реєстрації, вказану у 

технічному паспорті на автомобіль. 

На даний час нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу» 

визначено, що до гуманітарної допомоги відносяться легкові автомобілі, які 

на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш 

як вісім років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб.см.  

Водночас, слід зазначити, що у документах, які надаються іноземними 

донорами для визнання автомобілів гуманітарною допомогою зазначається 

тільки дата першої реєстрації автомобіля. Тобто, для виконання умов 

українського законодавства, донори, які дарують інваліду автомобіль, 

змушені звертатися до заводів-виробників автомобілів з метою визначення 

дати виготовлення транспортного засобу.  

 

3) термінологічно привести у відповідність до положень статті 319 

Митного кодексу України види контролю, якому підлягають товари 

(предмети) гуманітарної допомоги: «санітарно-епідеміологічний» замість 

«санітарний», «ветеринарно-санітарний» замість «ветеринарний»; 

  

4) визначити законом обов’язковість першочергового та безкоштовного 

проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 

фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю. 

На даний час нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу» 

визначено, що здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) 

гуманітарної допомоги здійснюються безкоштовно у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України; 

 

5) виключити норму щодо встановлення граничних обсягів отримання 

гуманітарної допомоги. 



 3 

На даний час нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу» 

передбачено, що гуманітарна допомога, що надходить понад встановлені 

Кабінетом Міністрів України обсяги, підлягає оподаткуванню на загальних 

підставах, крім випадків надходження гуманітарної допомоги для 

запобігання та усунення наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час і під 

час воєнного стану, у разі збройної агресії чи загрози нападу з боку інших 

держав, внутрішніх чи закордонних терористичних, сепаратистських або 

інших незаконних збройних формувань. Проте, Кабінетом Міністрів України 

не встановлені граничні обсяги надходження гуманітарної допомоги, 

відповідно, ця норма не діє.  

 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України надає узагальнюючий висновок, що законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. 

 

За підсумками проведеного обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» (щодо 

оперативності прийняття рішень) (реєстр. № 2532), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу.  

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ  
 


