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3

Про внесення змін до статті 5 Закону
України "Про гуманітарну допомогу”

-1- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
Про внесення зміни до статті 5 Закону
України "Про гуманітарну допомогу”
Обгрунтування: відповідно до правил
законодавчої
техніки,
оскільки
у
законопроекті передбачена лише одна зміна
-2- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Про внесення змін до Закону України "Про
гуманітарну допомогу" щодо оперативності
прийняття рішень

Назву законопроекту викласти в такій
редакції: "Про внесення змін до Закону
України "Про гуманітарну допомогу" щодо
оперативності прийняття рішень".
4

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

5

І. Внести до Закону України “Про
гуманітарну допомогу” (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1999, № 51, ст.451) такі
зміни:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-3- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Розділ І виключити, оскільки відповідно до
вимог законодавчої техніки у разі внесення
лише однієї зміни до Закону структура
законопроекту має складатися з пунктів без
розділів.
-4- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

I. Внести до Закону України "Про
гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451 із
наступними змінами) такі зміни:

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац перший Розділу І викласти в такій
редакції: "I. Внести до Закону України «Про
гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451 із
наступними змінами) такі зміни:"
-5- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

6

Висновки, обґрунтування

Враховано

1. Пункт «а» абзацу шостого статті 1
викласти в такій редакції: "а) підприємства
громадських організацій осіб з інвалідністю,
ветеранів війни та праці, що утримуються за
рахунок місцевих бюджетів, та органи
місцевого самоврядування".
7

1. Пункт "а" абзацу шостого статті 1
викласти в такій редакції:
"а) підприємства громадських організацій
осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці,
що утримуються за рахунок місцевих
бюджетів,
та
органи
місцевого
самоврядування".
2. У статті 5:

8

9

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-6- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

1. В абзаці другому частини другої статті 5
цифру “3” замінити цифрою “12”.

У статті 5:
абзац четвертий частини першої викласти
в такій редакції: "контроль за діяльністю Ради
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, які діють у
межах наданих їм цим Законом повноважень,
а також скасування їхніх рішень у разі
невідповідності законодавству або виявлення
фактів
нецільового
використання
гуманітарної допомоги";
-7- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
У пункті першому розділу І проекту закону
цифру "12" замінити цифрою “5”.
-8- Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36)
І. Внести до Закону України “Про
гуманітарну допомогу” (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1999, № 51, ст.451) такі
зміни:
1. В абзаці другому частини другої статті 5
цифру “3” замінити цифрою “22”.
-9- Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378)
1. В абзаці другому частини другої статті 5
цифру “12” замінити цифрою “21”.

Враховано

1) абзац четвертий частини першої
викласти в такій редакції:
"контроль за діяльністю Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, що діють у межах
наданих їм цим Законом повноважень, а також
скасування їхніх рішень у разі невідповідності
законодавству
або
виявлення
фактів
нецільового
використання
гуманітарної
допомоги";

Враховано частково

2) абзаци перший і другий частини другої
замінити трьома новими абзацами такого
змісту:

Враховано

"Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації здійснюють
визнання гуманітарною допомогою вантажів,
місцезнаходження отримувачів та набувачів
яких визначено на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці:
легкових автомобілів для забезпечення
ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю,
які перебувають на обліку для їх отримання,

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

І. Внести до Закону України “Про
гуманітарну допомогу” (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1999, № 51, ст.451) такі
зміни:
1. В абзаці другому частини другої статті 5
цифру “3” замінити цифрою “6”.
-11- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73)

Відхилено

1. В абзаці другому частини другої статті 5
цифру “12” замінити цифрою “10”.
-12- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

1. В абзаці другому частини другої статті 5
цифру "3" замінити цифрою "8".
-13- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано частково

В абзаці другому частини другої статті 5
після слів «до 8 тонн» доповнити словами: «,
місцезнаходження отримувачів і набувачів
якої визначено на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці,» і
далі за текстом;
-14- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано частково

Абзац другий частини другої статті 5
доповнити наступним реченням: "Кабінету
Міністрів України затвердити перелік
товарів, які не можуть бути визнані
гуманітарною допомогою."
-15- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

1.
У пункті 1 розділу І цифри «12»
замінити цифрою «3».
-16- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац перший пункту першого розділу І
виключити.
-17- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та транспортних засобів спеціального і
спеціалізованого призначення (крім таксі та
автомобілів інкасації), що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів, для
забезпечення ними органів місцевого
самоврядування;

1. Пункт 1 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до абзацу другого частини
другої статті 5 Закону України “Про
гуманітарну допомогу”) викласти у такій
редакції:

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«1. В абзаці другому частини другої статті
5 цифру “3” замінити цифрою “7”.».
Обгрунтування:
Даною поправкою пропонується віднести
до повноважень Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської
міських
державних
адміністрацій
визнання
гуманітарною
допомогою вантажів вагою до 7 тонн, а не 12
тонн,
як
пропонується
редакцією
законопроекту, прийнятою за основу.
Адже одночасне збільшення обсягу
гуманітарних вантажів у всіх сферах
благодійництва з 3 до 12 тонн (в 4 рази) може
призвести до ускладнень щодо здійснення
контролю Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними
адміністраціями за отриманням, збереженням,
складуванням, розподілом, використанням за
цільовим
призначенням,
підготовкою
статистичної звітності, обліком гуманітарної
допомоги,
визнаної
такою
рішенням
спеціально уповноважених державних органів
з питань гуманітарної допомоги, стосовно
отримувачів
такої
допомоги,
місцезнаходження яких
визначено
на
території
відповідної
адміністративнотериторіальної одиниці.
-18- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано частково

Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. В абзаці другому частини другої статті
5 Закону України “Про гуманітарну
допомогу” (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1999, № 51, ст.451) цифру “3”
замінити цифрою “12”".
Обгрунтування: поєднання тексту розділу
І та пункту 1 відповідно до вимог
законодавчої техніки
-19- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10

У частині другій:
абзац перший та другий викласти в такій
редакції:
"Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації здійснюють
визнання гуманітарної допомоги вантажів,
місцезнаходження отримувачів та набувачів
яких визначено на території відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці:
легкових автомобілів для забезпечення ними
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які
перебувають на обліку для їх отримання, та
транспортних
засобів
спеціального
і
спеціалізованого призначення (крім таксі та
автомобілів інкасації), що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів, для
забезпечення ними органів місцевого
самоврядування";
-20- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

11

після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"вантажів вагою до 5 тонн у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України,
а також вантажів вагою до 22 тонн, якщо вони
складаються виключно з товарів, необхідних
для виконання заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій і
пандемій, згідно з переліком, затвердженим
Кабінетом
Міністрів
України,
або
призначених
для
подолання
інших
надзвичайних ситуацій, визначених частиною
четвертою статті 5 цього Закону".
У зв’язку з цим абзац третій вважати
абзацом четвертим;
-21- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

вантажів вагою до 5 тонн у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України,
а також вантажів вагою до 22 тонн, якщо вони
складаються виключно з товарів, необхідних
для виконання заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій і
пандемій, згідно з переліком, затвердженим
Кабінетом
Міністрів
України,
або
призначених
для
подолання
інших
надзвичайних ситуацій, визначених частиною
четвертою статті 5 цього Закону".
У зв’язку з цим абзац третій вважати
абзацом четвертим.

Враховано

3. Частину другу статті 6 доповнити
абзацом шостим такого змісту:
"транспортних засобів спеціального та
спеціалізованого
призначення
(спеціалізованих санітарних автомобілів

У частині другій статті шостої після абзацу
п’ятого доповнити новим абзацом наступного
змісту:
«транспортних
засобів
спеціалізованого та спеціального призначення

5

№

12

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(спеціалізованих санітарних автомобілів
екстреної медичної допомоги, тракторів,
ритуальних автомобілів, автомобілів для
аварійного ремонту, пожежних автомобілів,
автомобілів для транспортування сміття та
інших відходів, автомобілів прибиральних,
асенізаційних автомобілів), які передаються
органам місцевого самоврядування (сільська,
селищна, міська ради) для забезпечення
соціально-економічних
потреб
територіальних громад в Україні.»;
-22- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

3. Частину другу статті 6 доповнити
абзацом шостим такого змісту:
"транспортних засобів спеціального та
спеціалізованого
призначення
(спеціалізованих санітарних автомобілів
екстреної медичної допомоги, тракторів,
ритуальних автомобілів, автомобілів для
аварійного ремонту, пожежних автомобілів,
автомобілів для транспортування сміття та
інших відходів, автомобілів прибиральних,
асенізаційних автомобілів), що передаються
органам місцевого самоврядування для
забезпечення соціально-економічних потреб
територіальних громад"
-23- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Враховано

Доповнити новою статтею 112: «Стаття 112.
Забезпечення
органів
місцевого
самоврядування транспортними засобами
спеціального
та
спеціалізованого
призначення,
визнаними
гуманітарною
допомогою» такого змісту: Забезпечення
органів
місцевого
самоврядування
транспортними засобами спеціального та
спеціалізованого
призначення,
які
передаються в якості гуманітарної допомоги
для забезпечення соціально-економічних
потреб територіальних громад в Україні,
здійснюється на умовах та у порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

екстреної медичної допомоги, тракторів,
ритуальних автомобілів, автомобілів для
аварійного ремонту, пожежних автомобілів,
автомобілів для транспортування сміття та
інших відходів, автомобілів прибиральних,
асенізаційних автомобілів), що передаються
органам місцевого самоврядування для
забезпечення соціально-економічних потреб
територіальних громад".

4. Доповнити статтею 112 такого змісту:
"Стаття
112.
Забезпечення
органів
місцевого самоврядування транспортними
засобами спеціального та спеціалізованого
призначення,
визнаними
гуманітарною
допомогою.
Забезпечення
органів
місцевого
самоврядування транспортними засобами
спеціального
та
спеціалізованого
призначення, що передаються як гуманітарна
допомога для забезпечення соціальноекономічних потреб територіальних громад,
здійснюється на умовах та в порядку, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Такі транспортні засоби не можуть бути
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Такі транспортні засоби не можуть бути
відчужені протягом 10 років за будь-якими
цивільно-правовими
угодами,
окрім
безоплатної передачі іншій сільській,
селищній, міській раді.
-24- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відчужені протягом 10 років за будь-якими
цивільно-правовими
угодами,
крім
безоплатної передачі іншій сільській,
селищній, міській раді".
Враховано

112

13

14

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць
з дня його опублікування.

4. Доповнити статтею
такого змісту:
"Стаття 112. Забезпечення органів місцевого
самоврядування транспортними засобами
спеціального
та
спеціалізованого
призначення,
визнаними
гуманітарною
допомогою.
Забезпечення
органів
місцевого
самоврядування транспортними засобами
спеціального
та
спеціалізованого
призначення, що передаються як гуманітарна
допомога для забезпечення соціальноекономічних потреб територіальних громад,
здійснюється на умовах та в порядку, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Такі транспортні засоби не можуть бути
відчужені протягом 10 років за будь-якими
цивільно-правовими
угодами,
крім
безоплатної передачі іншій сільській,
селищній, міській раді".
-25- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Розділ ІІ виключити, оскільки відповідно
до вимог законодавчої техніки у разі внесення
лише однієї зміни до Закону структура
законопроекту має складатися з пунктів без
розділів.
-26- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Пункт перший розділу ІІ проекту закону
викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року".
-27- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Відхилено

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через один
місяць з дня його опублікування.

Відхилено

Викласти в такій редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

"2. Цей Закон набирає чинності через
місяць з дня його опублікування".
Обгрунтування: зміна нумерації у зв'язку з
усуненням зі структури законопроекту
розділів
-28- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

15

2. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня опублікування цього Закону:

1.
Пункт 1 розділу II «Прикінцеві
положення» після слова «через» доповнити
словом «один».
-29- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
У пункті 2 розділу ІІ проекту закону слова
"у місячний строк з дня опублікування цього
Закону" замінити словами "до 1 січня 2022
року".
-30- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня опублікування цього Закону:

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"3. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня опублікування цього Закону:".
Обгрунтування: зміна нумерації у зв'язку з
усуненням зі структури законопроекту
розділів
16
17

18

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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іншими центральними органами виконавчої
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