Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»
гуманітарна допомога – це цільова, безоплатна допомога в грошовій або
натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або
добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання
послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивів
одержувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном.
Визнання вантажу гуманітарною допомогою здійснюється спеціально
уповноваженими органами. Обласні державні адміністрації здійснюють
визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових
автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, які перебувають на
обліку для їх отримання.
Для отримання гуманітарної допомоги вагою до 3 тонн організації (особи)
подають документи, визначені Переліком документів, які подаються для
визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних
робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, затвердженого наказом
Міністерства соціальної політики України від 06.04.2017 № 573 (далі – Наказ),
а саме:
1) заява про визнання вантажів (товарів, автомобіля) гуманітарною
допомогою на ім’я голови обласної державної адміністрації, складена за
формою, наведеною в додатку 1 до Наказу, на бланку отримувача (письмова
згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання);
2) копії письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги
(інший дарчий документ), документів із зазначенням вичерпного переліку
складу вантажу, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунок-фактура,
накладна, специфікація, інвойс, пакувальний лист тощо);
3) план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами, складений за
формою, наведеною в додатку 2 до Наказу, з копіями оформлених листівзвернень набувачів - юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі;
завірених підписом керівника та печаткою отримувача (за наявності) з
відповідними обов’язковими реквізитами (вихідний номер, дата, підпис
уповноваженої особи, печатка (за наявності));
4) листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних
адміністрацій стосовно доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою
(за наявності).
Для прийняття рішення залежно від складу вантажу, крім документів,
зазначених у пунктах 1-4, подаються копії документів, наданих донором, які
підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідка про
проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), інформація про
стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотка їх зносу;
довідка про терміни (строки) придатності продуктів харчування, засобів гігієни,
лікарських засобів тощо).
У разі звернення про визнання гуманітарною допомогою легкових
автомобілів, крім документів, зазначених у пунктах 1-2:
копія свідоцтва про державну реєстрацію (технічного паспорта)
транспортного засобу та підтвердження права власності донора на предмет
дарування;

інформація уповноваженого органу про відсутність відомостей щодо
викрадення або розшуку транспортного засобу;
копія міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) (за наявності).
За більш детальною інформацією щодо ввезення автомобіля в якості
гуманітарної допомоги чи визнання гуманітарною допомогою вантажів до 3 тонн
звертайтесь до Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної
державної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 83, каб 1122, тел. 722-20-80.

