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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо ввезення в Україну транспортних засобів для 

забезпечення проведення антитерористичної операції) 

(реєстр. № 4950) 

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо ввезення в Україну транспортних засобів для 

забезпечення проведення антитерористичної операції)» (реєстр. № 4950 від 

12.07.2016 р.), поданий народним депутатом України Парасюком В.З., Комітет 

зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

гуманітарну допомогу» та «Про військово-цивільні адміністрації» та надати 

обласним військово-цивільним адміністраціям повноваження визнавати 

гуманітарною допомогою транспортні засоби, які надходять у період 

проведення антитерористичної операції для отримання і використання 

військовими формуваннями. 

Згідно із Законом «Про гуманітарну допомогу» гуманітарною 

допомогою визнаються транспортні засоби, що надходять у період проведення 

антитерористичної операції для отримання і використання Збройними Силами 

України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до 

законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, 
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Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною 

службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 

Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України для забезпечення 

проведення антитерористичної операції. 

Рішення щодо визнання гуманітарною допомогою таких транспортних 

засобів приймається Міністерством соціальної політики України.  

Станом на 01.04.2017 Міністерством соціальної політики України 

визнано гуманітарною допомогою 268 автомобілів для отримання і 

використання зазначеними військовими формуваннями.  

До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної 

допомоги відносяться також Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Зазначені 

органи визнають гуманітарною допомогою легкові автомобілі для 

забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку  для  

їх отримання, та вантажі вагою до 3 тонн у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України.  

Міністерство соціальної політики України, Міністерство оборони 

України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія 

України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій підтримують зазначений 

законопроект. 

Держспецтрансслужба Міністерства інфраструктури України, Державна 

служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служба безпеки 

України не мають пропозицій та зауважень до законопроекту.  

Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації 

висловлюють низку зауважень до нормопроектувальної техніки 

законопроекту, а також зазначають, що у ньому не визначений порядок 

здійснення обласними військово-цивільними адміністраціями повноважень з 

визнання гуманітарною допомогою транспортних засобів тощо. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

оскільки питання визнання гуманітарною допомогою та звільнення від 

оподаткування транспортних засобів, які надходитимуть для отримання і 

використання військовими формуваннями для забезпечення 

антитерористичної операції, вже врегульовані у чинному законодавстві. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, необхідність 

прийняття цього акта полягає в тому, що дані зміни сприятимуть в 

забезпеченні отримання транспортних засобів вищевказаним військовим 

формуванням на період проведення АТО. 

Комітет не заперечує проти законодавчих ініціатив, які сприятимуть 
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ефективному проведенню антитерористичної операції та захищеності осіб, які 

беруть у ній участь. Водночас, поділяє висловлені зауваження, а також вважає, 

що автором законодавчої ініціативи не наведено достатніх аргументів щодо 

необхідності зміни діючого на сьогодні механізму визнання гуманітарною 

допомогою транспортних засобів, які надходять у період проведення 

антитерористичної операції для отримання і використання військовими 

формуваннями. Адже на сьогодні засідання Робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, за результатами яких 

приймається рішення, зокрема, про визнання гуманітарною допомогою 

транспортних засобів, які надходять для отримання і використання 

військовими формуваннями для забезпечення антитерористичної операції, 

проводяться оперативно (не рідше одного разу на тиждень) і за участю, в тому 

числі, представників Міноборони та МВС. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо ввезення в Україну 

транспортних засобів для забезпечення проведення антитерористичної 

операції)» (реєстр. № 4950 від 12.07.2016 р.), поданий народним депутатом 

України Парасюком В.З., за результатами розгляду у першому читанні 

відхилити. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони, визначеного головним з опрацювання 

законопроекту. 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


