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від 20 червня 2018 року 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 

законодавства про гуманітарну допомогу у відповідність 

до сучасних умов та нових соціальних викликів 

(реєстр. № 8130) 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо приведення законодавства про гуманітарну допомогу у 

відповідність до сучасних умов та нових соціальних викликів» (реєстр. № 8130 

від 15.03.2018 року), поданий народним депутатом України Шевченком О.Л. 

та іншими народними депутатами України, Комітет зазначає наступне.  
Законопроектом передбачено внесення змін до статті 6 Закону України 

«Про гуманітарну допомогу», згідно з якими пропонується: 

1) надати право визнавати гуманітарною допомогою:  

а) аварійно-рятувальні автомобілі для Міністерства внутрішніх справ 

України, органів Національної поліції. 

На сьогодні Законом України «Про гуманітарну допомогу» 

передбачено, що зазначені органи виконавчої влади в якості гуманітарної 

допомоги можуть отримувати автомобілі швидкої медичної допомоги та 

легкові автомобілі спеціального призначення;  

б) легкові автомобілі з двигуном із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем) об’ємом не більше 1900 куб.см – для передачі їх 

особам з інвалідністю, які перебувають у встановленому порядку на обліку в 

органах соціального захисту населення для отримання спеціального 

автотранспорту на пільгових умовах, на строк, визначений законодавством; 
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На сьогодні передбачено, що, для передачі зазначеній категорії осіб, 

гуманітарною допомогою можуть бути визнані легкові автомобілі з об'ємом 

двигуна не більш як 1800 куб. см; 

в) транспортні засоби, призначені для перевезення від 8 до 16 осіб, що 

отримуються відповідними органами влади для подальшої передачі їх 

дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям та сім’ям, що 

здійснюють опіку/піклування за 5 і більше дітьми-сиротами або позбавленими 

батьківського піклування; 

2) зняти обмеження щодо права на визнання гуманітарною допомогою 

лише тих легкових автомобілів, які на момент ввезення на митну територію 

України вперше зареєстровані не пізніше, ніж вісім років тому. 

Законопроектом передбачено також викласти в новій редакції статтю     

3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України 

та реєстрації транспортних засобів», якою пропонується не застосовувати 

вимоги щодо відповідності транспортних засобів екологічним нормам не 

нижче рівня «ЄВРО-5» до всіх транспортних засобів, ввезених як гуманітарна 

допомога.  

На сьогодні від таких вимог звільнені лише автомобілі швидкої 

медичної допомоги, транспортні засоби спеціального призначення - пересувні 

медичні клініки, визнані гуманітарною допомогою згідно з Законом України 

«Про гуманітарну допомогу». 

Міністерство соціальної політики України не підтримує зняття 

обмежень стосовно віку та терміну експлуатації автомобілів, які ввозяться на 

митну територію України в якості гуманітарної допомоги для забезпечення 

ними осіб з інвалідністю, оскільки зазначене призведе до збільшення обсягів 

ввезення в Україну фізично зношених, пошкоджених автомобілів, які, як 

правило, не відповідають екологічним нормам, що матиме негативний вплив 

на навколишнє природне середовище та може містити інші ризики під час 

експлуатації та ремонту таких автомобілів. 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) зазначають, 

що на сьогодні в законодавстві відсутнє визначення терміну «аварійно-

рятувальні автомобілі». Державний стандарт України EN 1846-1:2017 

«Протипожежна техніка. Пожежно-рятувальні автомобілі» поширюється 

тільки на пожежно-рятувальні автомобілі та не стосується інших видів 

техніки, що використовуються аварійно-рятувальними службами. Одночасно, 

ДСНС має гостру потребу в іншій аварійно-рятувальній техніці, зокрема, 

інженерній (автокрани, екскаватори, бульдозери), піротехнічній (автомобілі, 

призначені для гуманітарного розмінування), РХБЗ (техніка радіаційного, 

хімічного та біологічного захисту). Закон України «Про автомобільний 

транспорт» дає визначення «транспортний засіб спеціалізованого 

призначення» і «транспортний засіб спеціального призначення», які, 

охоплюють більшість транспортних засобів, що використовуються ДСНС у 

своїй діяльності.  
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У зв’язку з цим, пропонується у законопроекті замінити слова 

«аварійно-рятувальних автомобілів» словами «транспортних засобів 

спеціалізованого та спеціального призначення для Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, органів та підрозділів цивільного захисту та пожежно-

рятувальних підрозділів (частин) для забезпечення місцевої та добровільної 

пожежної охорони».  

Міністерство внутрішніх справ України не має зауважень і пропозицій. 

Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України, 

Державна фіскальна служба України підтримують законопроект.  

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зазначає, що 

законопроект може призвести до зменшення доходів Держбюджету. 

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції 

зазначає, що законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним 

законодавством країн-членів ЄС, а отже, не потребує експертного висновку 

Комітету з питань європейської інтеграції.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України зазначає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути суб’єктам права цієї законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. Зокрема, акцентується увага на необхідності чіткого 

визначення на законодавчому рівні переліку транспортних засобів щодо яких 

існує гостра необхідність у збільшенні їх кількості (наприклад, автомобілі 

швидкої медичної допомоги), які можна ввозити без дотримання 

загальновстановлених екологічних норм. Також викликає зауваження 

пропозиція доповнити частину 2 статті 6 Закону України «Про гуманітарну 

допомогу» положенням, згідно з яким до гуманітарної допомоги відносяться 

«аварійно-рятувальні автомобілі», оскільки незрозуміло, що саме мається на 

увазі під цим терміном. 

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту стосовно розширення 

можливостей для надання гуманітарної допомоги у вигляді транспортних 

засобів зі сторони міжнародних донорів для задоволення потреб окремих 

категорій громадян та органів виконавчої влади. Водночас, погоджуються із 

вищезазначеними зауваженнями, зокрема, щодо необхідності обмеження 

обсягу транспортних засобів, які можна ввозити на територію України без 

дотримання загальновстановлених екологічних норм, приведення 

термінології, яка використовується у законопроекті, у відповідність до 

чинного законодавства.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства про 

гуманітарну допомогу у відповідність до сучасних умов та нових соціальних 

викликів» (реєстр. № 8130), поданий народним депутатом України  

Шевченком О.Л. та іншими народними депутатами України, за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої 
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ініціативи на доопрацювання.  

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього 

питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


