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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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від 18 травня 2016 року  

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях 

 (реєстр. № 4362) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях (реєстр. 

№ 4362 від 01.04.2016 р.), поданий народними депутатами України 

Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Шухевичем Ю-Б.Р., Загорієм Г.В., 

Рибчинським Є.Ю., Гаврилюком М.В., Комітет зазначає наступне. 

Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях» підготовлений в комплексі з 

проектом Закону України «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях» 

(реєстр. № 4360), яким передбачено, що Кабінет Міністрів України приймає 

рішення щодо оголошення кризового періоду у разі недостатності внутрішніх 

ресурсів України для подолання наслідків шкоди, завданої під час кризової 

ситуації. Кризова ситуація – це масштабне порушення функціонування 

суспільства, спричинене природними явищами або чинниками 

життєдіяльності людини, яке призвело або може призвести до людських 

жертв, завдати шкоди здоров’ю населення та/або навколишньому середовищу, 

в тому числі, але не виключно, надзвичайна ситуація 

Законопроектом за реєстр. № 4362, для забезпечення гуманітарним 

організаціям максимального сприяння їх діяльності при наданні гуманітарної 

допомоги під час кризової ситуації в Україні, пропонується встановити 
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окремий порядок переміщення товарів гуманітарної допомоги через митний 

кордон України, зокрема: 

- декларування товарів, які ввозяться як гуманітарна допомога 

відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових 

ситуаціях”, здійснюється на підставі погодженої центральним органом 

виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях та 

доведеної до відома органів доходів і зборів заяви гуманітарної організації, яка 

внесена до Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій, про 

зобов’язання надати гуманітарну допомогу та товаросупровідних документів; 

- товари, які надаються як гуманітарна допомога в кризовий період 

відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових 

ситуаціях”, при ввезенні (пересиланні) на митну територію України 

звільняються від оподаткування ввізним митом; 

- у випадку ввезення гуманітарного вантажу на територію України під 

час кризової ситуації відповідно до Закону України «Про гуманітарну 

допомогу в кризових ситуаціях», подання митної декларації не вимагається; 

- у разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних 

для подолання кризової ситуації, митний контроль таких товарів здійснюється 

першочергово. 

Міністерство фінансів України вважає, що законопроект не має впливу 

на показники доходної частини бюджетів та не потребує додаткових видатків 

бюджету. Розгляд його є доцільним за умови доопрацювання деяких положень.  

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо гуманітарної допомоги в 

кризових ситуаціях (реєстр. № 4362 від 01.04.2016 р.), поданий народними 

депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Шухевичем Ю-Б.Р., 

Загорієм Г.В., Рибчинським Є.Ю., ГаврилюкомМ.В., прийняти у першому 

читанні. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики, визначеного головним з опрацювання 

законопроекту. 

 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ  

 

 

 


