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Про проект Закону України про гуманітарну допомогу  

в кризових ситуаціях 

 (реєстр. № 4360) 

 

Розглянувши проект Закону України про гуманітарну допомогу в 

кризових ситуаціях (реєстр. № 4360 від 01.04.2016 року), 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. 

З метою приведення українського законодавства у відповідність до 

міжнародного гуманітарного права, при Комітеті була створена Робоча група, 

до складу якої увійшли народні депутати, представники Адміністрації 

Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

профільних міністерств і відомств, найбільші донорські організації. 

Результатом напрацювання Робочої групи стали проекти законів: 

- про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях (реєстр. № 4360); 

- про  внесення змін до Податкового кодексу України щодо гуманітарної 

допомоги в кризових ситуаціях (реєстр. № 4361);  

- про внесення змін до Митного кодексу України щодо гуманітарної 

допомоги в кризових ситуація (реєстр. № 4362), яким пропонується 

встановлення окремого порядку переміщення товарів гуманітарної допомоги 

через митний кордон України.  

Ці три законопроекти є одним комплексним законопроектом. Розділені 

вони згідно із вимогами Регламенту Верховної Ради України, відповідно до 
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яких зміни до Податкового та Митного кодексів вносяться окремими 

законопроектами. 

Законопроекти підготовлені на основі принципів, закріплених в 

Модельному законі про сприяння та регулювання міжнародної гуманітарної 

допомоги в надзвичайних ситуаціях та допомоги у проведенні первинних 

відновлювальних робіт, який розроблений Міжнародною федерацією товариств 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Управлінням ООН з координації 

гуманітарних питань та вважається міжнародним стандартом в цій сфері. 

Законопроектами пропонуються нові підходи до надання гуманітарної 

допомоги, пропонується відкрите регулювання процесу надання гуманітарної 

допомоги на умовах взаємної довіри та впровадження збалансованих 

інструментів моніторингу процесу надання гуманітарної допомоги. З 

прийняттям цих законопроектів: 

- законодавство України, що регулює правовідносини в сфері 

гуманітарної допомоги, стане адаптованим до норм міжнародного 

гуманітарного права та  зрозумілим для міжнародних донорських організацій; 

- донорські організації не будуть стикатися із зайвими адміністративно-

бюрократичними процедурами; 

- населення України, яке потребує гуманітарної допомоги, буде 

забезпечено нею оперативніше і в більшому обсязі. 

Норми законопроектів за реєстр. № 4360, 4361, 4362 будуть 

застосовуватися лише під час кризового періоду. В інший час будуть 

застосовуватися норми Закону України “Про гуманітарну допомогу”. 

Законопроектом за реєстр. № 4360 пропонується: 

1) надати Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) право оголошувати 

існування в Україні 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. 

Кризовий період оголошується КМУ за результатами розгляду 

рекомендацій центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної 

допомоги в кризових ситуаціях (далі – ОГДКС). Якщо рішення про оголошення 

кризового періоду викликано наслідками збройного конфлікту, воно також 

потребує схвалення Радою національної безпеки і оборони України; 

2) визначити структуру та повноваження органів, які будуть здійснювати 

на центральному та місцевому рівні координацію з питань надання 

гуманітарної допомоги населенню під час кризової ситуації, а також механізм 

їх взаємодії. Зокрема, передбачено створення:  

а) на центральному рівні – центрального органу виконавчої влади з 

питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях,  діяльність якого 

спрямовуватиметься та координуватиметься Віце-прем’єр-міністром України, 

який  відповідає за діяльність та координацію центрального органу виконавчої 
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влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику. 

До створення ОГДКС, виконання його повноважень покладається на Державне 

агентство України з питань відновлення Донбасу (зараз реорганізовано у 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-

переміщених осіб). 

При ОГДКС формується постійна діюча група, до складу якої за посадою 

входять заступники керівників: Ради національної безпеки і оборони України, 

СБУ, МОЗ, Мінінфраструктури, Мін`юсту, Міноборони, МЗС, Міносвіти, 

Мінприроди, Державної фіскальної служби, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби України, 

Держприкордонслужби, Держслужби з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів, Національного товариства Червоного Хреста України. 

До повноважень ОГДКС належить, зокрема:  

- подання Кабінету Міністрів України рекомендації щодо оголошення 

початку та закінчення кризового періоду;  

- аналіз та перевірка достатності внутрішніх ресурсів України для 

зупинення та подолання наслідків кризової ситуації;  

- координація дій органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та гуманітарних організацій з надання гуманітарної допомоги в 

кризових ситуаціях; 

- моніторинг діяльності гуманітарних організацій, кількості гуманітарної 

допомоги та гуманітарного персоналу, в тому числі міжнародних медичних 

команд; 

- ініціювання питання щодо притягнення до відповідальності винних 

осіб у випадку виявлення порушення законодавства про гуманітарну допомогу 

в кризових ситуаціях; 

- здійснення тимчасової акредитації національних, міжнародних 

гуманітарних організацій; створення, ведення та оприлюднення Реєстру 

тимчасово акредитованих гуманітарних організацій, Реєстру гуманітарних 

організацій з неналежною діловою репутацією, Реєстру осіб міжнародного 

гуманітарного персоналу, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на 

території України на кризовий період; 

- подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони державного кордону, відомостей про осіб 

міжнародного гуманітарного персоналу, в тому числі міжнародних медичних 

команд, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України 

під час кризового періоду тощо; 

б) на регіональному рівні – місцевих команд оперативного реагування та 

координації (далі – МКОРК). 

МКОРК очолює за посадою перший заступник керівника відповідного 

місцевого органу виконавчої влади на території, що зазнала впливу кризової 

ситуації. До складу МКОРК включаються за їх заявою по одному представнику 

від гуманітарних організацій, що надають допомогу на території, що зазнала 

впливу кризової ситуації (у разі наявності таких).   

До повноважень ОГДКС належить:  



4 

 

- збирання інформації з метою оцінки необхідних ресурсів для надання 

гуманітарної допомоги; 

- сприяння координації та надання гуманітарної допомоги 

гуманітарними організаціями; 

- моніторинг цільового використання гуманітарної допомоги; 

- надання інформації гуманітарним організаціям щодо кризової ситуації; 

- надсилання ОГДКС звітності щодо цільового використання 

гуманітарної допомоги;  

- фіксація факту прийняття гуманітарної допомоги; 

3) визначити спрощений порядок тимчасової акредитації національних та 

міжнародних гуманітарних організацій. 

Тимчасова акредитація здійснюється тільки на кризовий період та 

припиняється з дня, наступного після оголошення про припинення кризового 

періоду або після скасування тимчасової акредитації гуманітарної організації. 

Протягом одного календарного дня з моменту отримання першою 

гуманітарною організацією тимчасової акредитації ОГДКС оприлюднює на 

своєму офіційному веб-сайті Реєстр тимчасово акредитованих гуманітарних 

організацій, до якого автоматично включаються держави, що надають 

підтримку (відповідно до інформації, наданої МЗС). Наявність гуманітарної 

організації у цьому Реєстрі є підставою для вчинення відповідними 

державними органами всіх дій, необхідних для надання гуманітарній 

організації або гуманітарному персоналу привілеїв, передбачених цим 

законопроектом та законопроектами за реєстр. № 4361, 4362. 

ОГДКС має право скасувати тимчасову акредитацію гуманітарної 

організації та включити її до Реєстру гуманітарних організацій з неналежною 

діловою репутацією за результатами аналізу інформації про порушення 

гуманітарною організацією та/або гуманітарним персоналом законодавства 

України;  

4) визначити механізм обміну інформацією про гуманітарну допомогу, 

порядок здійснення координації при її наданні, а також моніторинг за її 

цільовим використанням. 

Протягом доби з моменту оголошення кризового періоду ОГДКС 

визначає та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік гуманітарної 

допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації. 

Гуманітарна організація, яка бажає надати гуманітарну допомогу в кризовій 

ситуації, подає до ОГДКС заяву про надання гуманітарної допомоги в межах 

зазначеного переліку. 

Заява про надання гуманітарної допомоги погоджується ОГДКС протягом 

24 годин,  якщо немає підстав відмовити в прийнятті такої заяви.   

У день погодження заяви про надання гуманітарної допомоги, ОГДКС 

зобов’язаний: 

- оприлюднити її на своєму офіційному веб-сайті, що є підставою для її 

використання органами, які здійснюють державний санітарно-

епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та 

радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги; 
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- направити її копію в електронній формі до органів доходів і зборів та 

інших державних органів. 

Моніторинг цільового використання гуманітарної допомоги здійснюють 

МКОРК шляхом перевірки гуманітарної допомоги та складанням звіту про її 

надходження; присутності при наданні гуманітарної допомоги набувачам (за 

бажанням).  

На підставі аналізу інформації про гуманітарну допомогу, наданої 

МКОРК, ОГДКС оновлює Перелік гуманітарної допомоги та спеціалістів, які 

необхідні для подолання кризової ситуації; координує надання гуманітарної 

допомоги; здійснює контроль за дотриманням законодавства про гуманітарну 

допомогу в кризовій ситуації; скасовує тимчасову акредитацію гуманітарної 

організації; 

5) встановити для гуманітарних організацій та гуманітарного персоналу 

привілеї, зокрема: 

а) спрощений порядок:  

- надходження і використання гуманітарних коштів в іноземній валюті 

(зарахування гуманітарних коштів на рахунки гуманітарної організації в 

іноземній валюті здійснюється без ліцензій (спеціального дозволу) 

Національного банку України; без обов’язку продажу іноземної валюти на 

міжбанківському валютному ринку  тощо); 

- ввезення та митного оформлення гуманітарного вантажу (звільнення від 

проходження державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-

санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю або 

проведення контролю харчових продуктів у стислі терміни; декларування 

вантажу на підставі заяви, отриманої від ОГДКС тощо); 

- ввезення, зберігання, транспортування та застосування лікарських 

засобів (незареєстрованих/несертифікованих в Україні лікарських засобів, 

медичних виробів без отримання ліцензії, дозволів за наявності мінімальної 

кількості документів; зареєстрованих в Україні лікарських засобів, медичних 

виробів за умови наявності сертифіката якості серії лікарського засобу,  без 

отримання ліцензії на імпорт та інших дозволів); 

- ввезення пошукових собак (без необхідності надання будь-яких 

ветеринарних документів та постановки на карантин та наявності сертифікату 

країни з яких вони ввозяться);   

- ввезення та експлуатації радіоелектронних та випромінювальних 

пристроїв (застосування цих засобів без підтвердження їх відповідності 

стандартам і технічним регламентам тощо); 

- транспортування гуманітарного вантажу (звільнення від аеропортових і 

портових зборів та компенсація цих витрат суб’єктам господарювання за 

рахунок коштів Резервного фонду Державного бюджету України); 

б) спрощену процедуру в’їзду іноземних громадян у складі гуманітарного 

персоналу, в тому числі міжнародних медичних команд, а також визнання їх 

професійної кваліфікації (можливість безвізового в’їзду гуманітарного 

персоналу, визнання кваліфікації та можливість працювати без дозволів та 

ліцензій). Так, гуманітарні організації, які бажають залучити іноземних 
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громадян у рамках гуманітарного персоналу для допомоги в кризовій ситуації в 

Україні, подають до ОГДКС перелік таких осіб із зазначенням: назви 

гуманітарної організації; повного ім’я іноземного громадянина, номеру та серії 

діючого паспортного документу особи для поїздок за кордон; виду діяльності, 

який буде здійснювати така особа. Медичні працівники повинні мати досвід 

практичної роботи в медичній сфері не менше ніж три роки. На підставі цього 

переліку, ОГДКС протягом п’яти днів формує Реєстр осіб, яким дозволений 

безвізовий в’їзд та перебування на території України під час кризового періоду, 

та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті, а також надсилає ці 

відомості в електронному вигляді відповідним органам влади 

(Держприкордонслужбі, Державній міграційній службі тощо) для забезпечення 

надання іноземним громадянам відповідних привілеїв.  

Одночасно вносяться зміни до законів України “Про державний кордон 

України”, “Про прикордонний контроль”, “Про телекомунікації”, “Про 

радіочастотний ресурс України”, “Про карантин рослин”, “Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про лікарські засоби”, 

“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, а законопроектами 

за реєстр. № 4361 та №4362 – до  Податкового та Митного кодексів України; 

6) встановити контроль за додержанням законодавства про надання 

гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях та відповідальність за його 

порушення (як для гуманітарних організацій, так і для посадових осіб органів 

виконавчої влади): 

а) державний контроль за додержанням законодавства про надання 

гуманітарної допомоги здійснює ОГДКС та правоохоронні органи України, 

громадський контроль –  міжнародні та національні гуманітарні організації; 

б) визначити ситуації, які визнаються порушеннями законодавства про 

надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях:  

- перешкоджання ввезенню та наданню гуманітарної допомоги; 

- ввезення або надання гуманітарної допомоги неналежної якості або яка 

загрожує безпеці населення; 

- придбання та продаж у гуманітарних організацій або набувачів 

гуманітарної допомоги будь-якого гуманітарного вантажу з метою споживання 

або перепродажу; 

- використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням; 

- недотримання належної клінічної практики при безпосередньому 

наданні медичної допомоги; 

- порушення органами, які безпосередньо здійснюють державний 

санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, 

екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної 

допомоги, строків проведення відповідних видів контролю товарів (предметів) 

гуманітарної допомоги тощо. 

Порушення гуманітарною організацією вимог законодавства про 

гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях є підставою для скасування її 

тимчасової акредитації без права поновлення; 

в) встановити відповідальність за порушення законодавства про надання 
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гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях шляхом внесення відповідних змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України, зокрема: 

- адміністративна відповідальність – штраф в розмірі від 15 000 до 30 000 

неоподаткованих мінімумів громадян (від 255 тис.грн. до 510 тис.грн.); 

- кримінальна відповідальність – штраф в розмірі від 30 000 до 150 000 

неоподаткованих мінімумів громадян (від 510 тис.грн. до 2,55 млн грн.) або 

позбавлення волі строком від 3 до 5 років. 

Служба безпеки України підтримує ініціативу щодо удосконалення 

законодавства у сфері гуманітарної допомоги. Разом з тим, пропонує його 

доопрацювати, зокрема, з метою узгодження його положень із Законом України 

“Про боротьбу з тероризмом”, а також в частині визначення єдиного підходу 

щодо встановлення терміну придатності лікарських засобів, які надаватимуться 

як гуманітарна допомога; визначення розумних меж санкцій адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства про гуманітарну допомогу в 

кризових ситуаціях. 

Міністерство фінансів України зауважує, що згідно із Конституцією 

України та Законом України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про центральні 

органи виконавчої влади” питання щодо утворення, реорганізації, ліквідації 

центральних органів виконавчої влади, а також затвердження положень про 

такі органи віднесені до компетенції Кабінету Міністрів України. Тому 

визначення повноважень та засад діяльності центральних органів виконавчої 

влади (зокрема, порядку їх спрямування і координації) не є нормою 

законопроекту.   

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації, висловлює позицію про доцільність прийняття 

законопроекту із пропозиціями суттєвого його доопрацювання.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам прав законодавчої 

ініціативи на доопрацювання.  

Погоджуючись із необхідністю удосконалення законопроекту, члени 

Комітету підтримують позицію щодо розгляду всіх зауважень і пропозицій при 

доопрацюванні законопроекту до другого читання.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про гуманітарну 

допомогу в кризових ситуаціях (реєстр. № 4360 від 01.04.2016 року), поданий 

народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., 

Шухевичем Ю.-Б.Р., Загорієм Г.В., Рибчинським Є.Ю., Гаврилюком М.В., за 

результатами розгляду в 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  


