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ПРОЕКТ 

вноситься народними депутатами 
України

Третьяковим О.Ю.
Бурбаком М.Ю. 
Шухевичем Ю-Б.Р.
Загорієм Г.В.
Рибчинським Є.Ю.
Гаврилюком М.В.
Яніцьким В.П.
Кобцевим М.В.

                                  

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону  України  «Про гуманітарну допомогу» щодо спеціально уповноваженого державного органу 
з питань гуманітарної допомоги

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451 із наступними змінами) такі зміни:
1. У першому реченні абзацу третього статті 1 після слів «зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій» доповнити словами «збройного конфлікту».
2. Частину першу статті 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим.
3. У статті 5:
абзац другий частини першої доповнити словами та знаками  «(за винятком випадків, коли набувачі гуманітарної допомоги розташовані та/або проживають на тимчасово окупованій території України, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у населеному пункті, що розташований на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами або іншими особами, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України)»;

абзаци третій і четвертий частини першої доповнити словами та знаками «(за винятком надання гуманітарної допомоги набувачам, які розташовані та/або  проживають на тимчасово окупованій території України, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у населеному пункті, що розташований на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами або іншими особами, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України)»;

у абзаці п’ятому частини першої слово «Єдиного»  вилучити;

після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здійснює: 

визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, набувачі якої розташовані та/або проживають у населеному пункті, що розташований на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами або іншими особами, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України);

визнання вантажів, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, набувачі якої розташовані та/або проживають на тимчасово окупованій території України, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

контроль за отриманням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги,  набувачі якої розташовані та/або проживають на тимчасово окупованій території України, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у населеному пункті, що розташований на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами або іншими особами, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України);

контроль за діяльністю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які діють у межах наданих їм цим Законом повноважень, щодо надання гуманітарної допомоги  набувачам, які розташовані та/або  проживають на тимчасово окупованій території України, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у населеному пункті, що розташований на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами або іншими особами, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України);

ведення реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, які надають таку допомогу набувачам, які розташовані та/або  проживають на тимчасово окупованій території України, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у населеному пункті, що розташований на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами або іншими особами, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України)

інші повноваження, визначені цим Законом».

У зв’язку з цим частини  другу-сьому  вважати відповідно частинами  третьою – восьмою;
частини четверту та п’яту  викласти у такій редакції:
«У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги  або іноземного  донора з рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій рішення, в межах визначених повноважень, приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

У випадках стихійного лиха, аварій, збройного конфлікту, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для  життя і здоров’я населення, а також тяжкої хвороби конкретних фізичних осіб  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в межах визначених повноважень можуть встановлювати спрощений порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги».

4. У першому реченні частини першої статті 7 слова «рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у  сфері соціального захисту населення» замінити словами «в межах визначених повноважень, рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну  політику у  сфері соціального захисту населення, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».


5. У статті 8:

частину другу викласти у такій редакції:
«У разі виникнення спору рішення, в межах визначених повноважень,  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну  політику у  сфері соціального захисту населення, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, про  визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою є  остаточним для митного оформлення та виконання відповідних митних процедур»;

у частині п’ятій слова «центрального органу виконавчої влади,  що  реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну  політику у  сфері соціального захисту населення, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».


6. У частині восьмій статті 9 слова «центральний  орган виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення» замінити словами «спеціально уповноважений державний орган з питань гуманітарної допомоги, рішенням якого такі товари (предмети) визнані гуманітарною допомогою».


7. Друге речення частини третьої статті 11 викласти у такій редакції: 
«Зазначені звіти подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

8. частину четверту статті 12 викласти у такій редакції:

«Отримувачі гуманітарної допомоги, які допустили порушення законодавства про гуманітарну допомогу, за рішенням, в межах визначених повноважень, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну  політику у  сфері соціального захисту населення, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, виключаються з реєстру отримувачів гуманітарної допомоги».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність з цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом: 
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади їх у відповідність із цим Законом.



            Голова Верховної Ради
                       України

