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Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 07 грудня 2016 року  

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про гуманітарну допомогу» щодо порядку надходження та 

використання гуманітарної допомоги у вигляді національної валюти 

(реєстр. № 5164) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про гуманітарну допомогу» щодо порядку надходження та 

використання гуманітарної допомоги у вигляді національної валюти (реєстр. 

№ 5164 від 22.09.2016 р.), поданий народним депутатом України              

Тарутою С.О., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про 

гуманітарну допомогу» новою статтею 7-1 та встановити порядок 

надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді національної 

валюти. Зокрема, передбачено: 

1) надати право отримувачам гуманітарної допомоги відкривати 

банківські рахунки для отримання гуманітарної допомоги у вигляді 

національної валюти.  

У чинному законодавстві визначений тільки порядок надходження та 

використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти (Закон 

України «Про гуманітарну допомогу», постанова Кабінету Міністрів України 

від 22 березня 2000 р. N 542 «Про затвердження Порядку використання 

гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в 

іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги»);  
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2) зараховувати кошти у вигляді національної валюти на основі 

зазначеного донором напрямку використання;  

3) використовувати гуманітарну допомогу у вигляді національної 

валюти виключно за цільовим призначенням;  

4) визначити, що рахунки отримувачів гуманітарної допомоги, відкриті 

для отримання гуманітарної допомоги у вигляді національної валюти, є 

рахунками за спеціальними режимами їх використання. 

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття 

рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою 

Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, банки 

відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні 

рахунки, до яких належать рахунки за спеціальними режимами їх 

використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України 

або актами Кабінету Міністрів України; 

5) заборонити списання у безспірному порядку гуманітарної допомоги у 

вигляді національної валюти з рахунків отримувачів цієї допомоги;  

6) заборонити арешт рахунків в національній валюті отримувача 

гуманітарної допомоги, відкриті в банківських установах з метою отримання 

гуманітарної допомоги у вигляді національної валюти.  

Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначені певні 

випадки накладення арешту на кошти, що знаходяться у банку. Зокрема, арешт 

на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в 

банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, 

приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про 

накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна 

та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного 

виконавця або за рішенням суду. 

Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики 

України підтримують законопроект. 

Національний банк України не має концептуальних зауважень до 

законопроекту.  

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зазначає що 

законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

зазначає, що у проекті акта виявлені корупціогенні фактори – проект акта не 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Зокрема,  акцентовано 

увагу на такому: 

а) мають корупціогенні ризики наступні положення:  

- гуманітарна допомога у вигляді національної валюти не підлягає 

списанню у безспірному порядку з рахунків в національній валюті отримувача 

гуманітарної допомоги уповноваженими на це органами;  

- рахунки в національній валюті отримувача гуманітарної допомоги, 

відкриті в банківських установах з метою отримання гуманітарної допомоги у 
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вигляді національної валюти, не підлягають арешту уповноваженими на це 

органами.  

Ці норми можуть бути використані з метою ухилення від податків, 

виведення капіталу, фінансових оборудок корупційного змісту; 

б) потрібно на законодавчому рівні врегулювати питання відкриття 

отримувачами гуманітарної допомоги банківських рахунків у національній 

валюті зі спеціальним режимом використання з метою використання цих 

коштів виключно за цільовим призначенням, але без спеціальних норм щодо 

заборони безспірного списання і арешту рахунків. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. Відповідно до висновку 

зміст законодавчої пропозиції не узгоджується з метою законопроекту, 

оскільки в пояснювальній записці до нього, зокрема, акцентовано увагу на 

проблемі забезпечення функціонування лише одного суб’єкта – КП «Компанія 

«Вода Донбасу», як отримувача гуманітарної допомоги, та зазначено, що 

метою законопроекту є створення умов стабільної роботи стратегічних 

підприємств регіону у галузі централізованого водопостачання та 

водовідведення, забезпечення стабільного надання населенню послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення. Натомість внесена 

законодавча пропозиція передбачає визначення загального порядку 

надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді національної 

валюти без жодної прив’язки до цільової спрямованості такої гуманітарної 

допомоги, а тим більше до якогось конкретного її отримувача чи регіону.  

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту щодо врегулювання 

на законодавчому рівні питання надходження і використання гуманітарної 

допомоги у вигляді національної валюти. Водночас, погоджуються із 

вищезазначеними зауваженнями, зокрема, в частині необхідності вилучення із 

законопроекту спеціальних норм щодо заборони безспірного списання і 

арешту рахунків отримувачів гуманітарної допомоги у вигляді національної 

валюти.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

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

надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді національної 

валюти (реєстр. № 5164 від 22.09.2016 р.), поданий народним депутатом 

України Тарутою С.О., за результатами розгляду у першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

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

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ 


