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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув на
своєму засіданні 01 березня 2021 року (протокол № 62) проект Закону України про
внесення змін до статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (реєстр.
№ 3527), поданий народним депутатом України Лабою М.М., підготовлений до
розгляду Верховною Радою України у другому читанні.
До законопроекту для підготовки його до другого читання внесено 30
пропозицій та поправок. Комітетом до другого читання підготовлено порівняльну
таблицю до законопроекту, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких
враховано – 11, враховано частково – 4 та відхилено – 15.
За результатами розгляду пропозицій народних депутатів України Комітет
прийняв рішення схвалити зміст порівняльної таблиці до законопроекту з
урахуванням пропозицій:
1. Народного депутата України Цимбалюка М.М.:
1) назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Закону
України "Про гуманітарну допомогу" щодо оперативності прийняття рішень";
2) 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:»;
3) 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";
4) 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";
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
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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";
5) 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;
6)
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), які передаються органам місцевого
самоврядування для забезпечення соціально-економічних потреб територіальних
громад";
7) 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 соціально-економічних 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».
2. Врахувати частково пропозицію народних депутатів України Цабаля В.В. та
Железняка Я.І. № 7 в частині визнання Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Врахувати пропозицію народного депутата України Кривошеєва І.С. № 8 в
частині визнання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн, якщо вони складаються
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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;
4. Врахувати частково пропозиції народного депутата України Суркіса Г.М. №
13 в частині визначення місцезнаходження отримувачів і набувачів на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці та №14 в частині надання
повноважень Кабінету Міністрів України затверджувати перелік гуманітарної
допомоги 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.
5. Врахувати пропозиції народного депутата України Лаби М.М. № 21, 23, які
по суті повторюють положення пропозицій народного депутата України Цимбалюка
М.М. № 22 та 24.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 3 частини першої статті 12,
пунктом 4 частини першої статті 15, пунктами 5 та 6 частини першої статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті
123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону
України про внесення змін до статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу"
(реєстр. № 3527), прийняти в другому читанні та в цілому.
Висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання додаються.
Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання
від Комітету визначено Першого заступника голови Комітету Цимбалюка Михайла
Михайловича.
Додаток: порівняльна таблиця на 8 аркушах.
Голова Комітету
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