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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України 
«Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях» підготовлений з метою удосконалення правового регулювання ввезення  гуманітарної допомоги на територію України під час кризових ситуацій та надання її набувачам. Норми чинного Закону України «Про гуманітарну допомогу» виявились не  повною мірою  адаптованими  до можливих кризових ситуацій, в тому числі таких як антитерористична операція на Сході України.
Законопроект розроблений на основі Модельного закону про сприяння та регулювання міжнародної гуманітарної допомоги в надзвичайних ситуаціях та допомоги у проведенні первинних відновлювальних робіт, розробленого Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Управлінням ООН з координації гуманітарних питань та Міжпарламентського Союзу та вважається міжнародним стандартом у правовому регулюванні надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою законопроекту є врегулювання надання гуманітарної допомоги в Україні під час кризових ситуацій, які спричинені надзвичайними ситуаціями будь-якого характеру, у тому числі проведенням антитерористичної операції, для подолання яких в України не вистачатиме власних матеріальних та/чи людських ресурсів.
Законопроект має на меті врегулювати, зокрема, такі проблемні питання:
приведення визначення та принципів гуманітарної допомоги у відповідність до норм міжнародного права;
оперативне надання гуманітарної допомоги міжнародними та національними гуманітарними організаціями на території виникнення кризової ситуації під час кризового періоду;
звільнення гуманітарної допомоги від оподаткування під час кризового періоду;
спрощення процедури акредитації гуманітарних організацій під час кризового періоду;
спрощення процедури отримання офіційного визнання професійної кваліфікації іноземних фахівців під час кризового періоду.
організація механізму взаємодії гуманітарних організацій та органів державної влади і місцевого самоврядування під час кризового періоду.
Норми даного законопроекту поширюватимуться лише за наявності кризової ситуації у випадку недостатності внутрішніх ресурсів України для подолання наслідків завданої шкоди, привілеї, які передбачаються законопроектом для гуманітарних організацій, надаватимуться виключно під час кризового періоду. В інший час, для донорів буде достатнім рівень сприяння та пільг, передбачений чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про гуманітарну допомогу».

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону
Законопроектом передбачається:
1) створення центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях (ОГДКС), діяльність якого спрямовуватиметься  та координуватиметься Віце-прем’єр-міністром України, який  відповідає за діяльність та координацію центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику.
Основними повноваженнями цього органу є  здійснення моніторингу та розробки систем запобігання кризовим ситуаціям, забезпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та гуманітарними організаціями, сприяння у наданні гуманітарної допомоги, ведення спеціально створених Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій, Реєстру гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією та Реєстру осіб міжнародного гуманітарного персоналу, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України на кризовий період;
2) діяльність на територіях виникнення кризової ситуації місцевих команд оперативного реагування та координації (МКОРК), які створюватимуться протягом одного календарного дня після виникнення ситуації, яка, відповідно до вимог законопроекту, може вважатися кризовою, та припинятимуть свої повноваження з дня, наступного за днем прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення кризового періоду;
3) запровадження податкових та інших привілеїв для гуманітарного вантажу та гуманітарних коштів;
4) спрощення регуляторних процедур для цілей надання гуманітарної допомоги. Йдеться, зокрема, про безвізовий в’їзд для осіб, які надаватимуть гуманітарну допомогу, звільнення деяких категорій гуманітарного вантажу від проходження державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю, можливість зарахування гуманітарних коштів на рахунки гуманітарної організації в іноземній валюті без ліцензій (спеціального дозволу) Національного банку України.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання
У відповідній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, закони України «Про гуманітарну допомогу», «Про Товариство Червоного Хреста України» та інші законодавчі акти України.
Прийняття законопроекту потребує внесення змін до інших законів. Запропоновані зміни зазначені у Перехідних положеннях законопроекту.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону на момент внесення не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
З прийняттям даного законопроекту законодавство України, що регулює правовідносини в сфері гуманітарної допомоги, стане адаптованим до норм міжнародного гуманітарного права і зрозумілим для міжнародних донорських організацій, у підтримці яких українці дуже зацікавлені у нинішніх реаліях. Міжнародні донорські організації після проведення відповідної акредитації в Україні не матимуть труднощів з проходженням через зайві адміністративні фільтри, з якими стикаються сьогодні. У свою чергу, населення України, яке потребує гуманітарної допомоги, буде забезпечене нею оперативніше  та у більшому обсязі.
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