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Рибчинським Є.Ю.
Гаврилюком М.В.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері надання гуманітарної допомоги у кризових ситуаціях відповідно до Конституції України, законів України, норм міжнародного гуманітарного права.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
гуманітарна допомога – допомога та дії, спрямовані на рятування життя, запобігання або полегшення людських страждань, а також дотримання і захист прав, свобод і гідності людини під час кризових ситуацій та для проведення первинних відновлювальних робіт, що надаються з дотриманням принципів, викладених у цьому Законі, в тому числі, але не обмежуючись, гуманітарний вантаж, гуманітарні послуги та гуманітарні кошти;
гуманітарна організація – національна гуманітарна організація або міжнародна гуманітарна організація, що отримала тимчасову акредитацію згідно з вимогами цього Закону;
гуманітарний вантаж – транспортні засоби (легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, мопеди, велосипеди, повітряні та морські судна тощо), лікарські засоби, медичні вироби та будь-які інші речі та обладнання, які надаються в рамках гуманітарної допомоги або необхідні гуманітарним організаціям для надання гуманітарної допомоги та перевозяться транспортним засобом гуманітарної допомоги або іншим транспортним засобом, залученим гуманітарною організацією для надання гуманітарної допомоги. До складу гуманітарного вантажу не можуть входити підакцизні товари, окрім підакцизних товарів товарної позиції 2207 10 00 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; 
гуманітарний персонал – міжнародний гуманітарний персонал та національний гуманітарний персонал;
гуманітарні кошти – грошові кошти у будь-якій валюті, які надаються гуманітарним організаціям та/або набувачам гуманітарної допомоги в рамках гуманітарної допомоги;
гуманітарні послуги – роботи або послуги, що виконуються або надаються гуманітарними організаціями або гуманітарним персоналом в рамках гуманітарної допомоги;
держава, що надає підтримку – держава в особі її державних органів, що виявила бажання надавати гуманітарну допомогу Україні в кризовий період відповідно до вимог міжнародного права;
донор лікарських засобів та медичних виробів – національна гуманітарна організація або міжнародна гуманітарна організація, яка бажає надавати гуманітарну допомогу лікарськими засобами, у тому числі медичними імунобіологічними препаратами, медичною технікою і виробами медичного призначення та отримала тимчасову акредитацію як гуманітарна організація – донор лікарських засобів та медичних виробів згідно з вимогами цього Закону;
донор харчових продуктів – національна гуманітарна організація або міжнародна гуманітарна організація, яка бажає надавати гуманітарну допомогу харчовими продуктами та отримала тимчасову акредитацію як гуманітарна організація – донор харчових продуктів згідно з вимогами цього Закону;
кризова ситуація – масштабне порушення функціонування суспільства, спричинене природними явищами або чинниками життєдіяльності людини, яке призвело або може призвести до людських жертв, завдати шкоди здоров’ю населення та/або навколишньому середовищу, в тому числі, але не виключно, надзвичайна ситуація;
кризовий період – період існування кризової ситуації та, у випадку необхідності, проведення первинних відновлювальних робіт, який визначається відповідно до вимог цього Закону;
міжнародна гуманітарна організація – агентства та органи Організації Об’єднаних Націй, а також неприбуткова іноземна неурядова організація, зареєстрована відповідно до чинного законодавства країни свого походження, яка виявила бажання надавати гуманітарну допомогу, Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також міжнародні гуманітарні організації;
міжнародна медична команда – один або група іноземних фахівців у галузі охорони здоров’я (лікарі, медсестри, фельдшери та інший супроводжуючий персонал) у складі міжнародного гуманітарного персоналу, які надають безпосередню медичну допомогу населенню, яке постраждало під час кризової ситуації, відповідають класифікації та встановленим міжнародним стандартам підготовки у галузі охорони здоров’я;
міжнародний гуманітарний персонал – іноземні громадяни, які є працівниками міжнародних або національних гуманітарних організацій або залучені міжнародними гуманітарними організаціями на підставі цивільно-правового договору, в тому числі члени міжнародних медичних команд, які прибули в Україну для надання гуманітарної допомоги в кризовий період;
набувачі гуманітарної допомоги – постраждалі від кризової ситуації фізичні особи, установи, організації, юридичні особи, які здійснюють свою діяльність без мети отримання прибутку у сфері, але не виключно, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, реабілітації, фізкультури і спорту; громадські об'єднання; підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці; підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів; юридичні особи, які здійснюють діяльність з надання гуманітарної допомоги з дотриманням принципів, визначених у цьому Законі;
національна гуманітарна організація – організація, зареєстрована як юридична особа або громадське об’єднання відповідно до законодавства України та внесена до Реєстру неприбуткових організацій та установ, та виявила бажання надавати гуманітарну допомогу, а також Національне Товариство Червоного Хреста України;
національний гуманітарний персонал – громадяни України, які є працівниками національних або міжнародних гуманітарних організацій або залучені національними гуманітарними організаціями на підставі цивільно-правового договору, які надають гуманітарну допомогу в кризовий період;
ОГДКС – центральний орган виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях;
первинні відновлювальні роботи – гуманітарна допомога, яка надається в період після кризової ситуації та спрямована на покращення або відновлення умов, мінімально необхідних для життя осіб, які постраждали внаслідок кризової ситуації;
тимчасова акредитація – процедура, в ході якої ОГДКС встановлює наявність достатніх підстав для включення міжнародної або національної гуманітарної організації до Реєстру тимчасово акредитованих організацій в порядку, визначеному цим Законом, з метою координації зусиль щодо надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях;
транспортні засоби гуманітарної допомоги – автомобільні транспортні засоби, транспортні засоби залізничного транспорту, повітряні, морські, річкові судна, які належать або залучаються гуманітарними організаціями виключно для перевезення гуманітарного персоналу та/або гуманітарного вантажу.
 Законодавство України про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях
Відносини у сфері надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях регулюються Конституцією України, цим Законом, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, Кодексом цивільного захисту України, Законом України “Про Товариство Червоного Хреста України” та іншими законодавчими актами України.
У разі, коли міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях, застосовуються правила міжнародного договору.
Жодне з положень цього Закону не повинно тлумачитися як таке, що обмежує права, привілеї або пільги будь-якої гуманітарної або іншої організації, що передбачені іншими законами чи міжнародними договорами України, або обмежує можливість надання допомоги в кризових ситуаціях іншими організаціями, іншого характеру або в іншому порядку, ніж це передбачено цим Законом.
 Принципи надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях
1. Гуманітарною допомогою вважається лише та допомога та дії, які надаються з дотриманням таких принципів:
- гуманність;
- нейтральність;
- неупередженість;
- незалежність; 
- добровільність;
- “не нашкодь”.
2. Не відноситься до гуманітарної допомоги допомога та дії, які надаються з політичною, релігійною, комерційною метою або з метою підтримки збройного конфлікту.

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
 Структура органів з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях
Формування та реалізацію державної політики у сфері гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях забезпечують у межах своїх повноважень, Кабінет Міністрів України, ОГДКС, міністерства, інші органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями з координації гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях в межах, визначених цим Законом.
 Центральний орган виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях (ОГДКС)
1. ОГДКС - це центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення координації з питань надання гуманітарної допомоги населенню під час  кризових ситуацій, діяльність якого спрямовується та координується віце-прем’єр-міністром України, який відповідає за діяльність та координацію центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику.
2. При ОГДКС формується постійно діюча робоча група, до складу якої за посадою входять заступники керівників таких відомств та організацій:
Ради національної безпеки та оборони України;
Служби безпеки України;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та забезпечення реалізації державної політики з питань праці та соціальної політики;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи;
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій;
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції;
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві;
Національного Товариства Червоного Хреста України.
 Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях
До повноважень ОГДКС належить:
	формування та реалізація державної політики у сфері надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях;

подання Кабінету Міністрів України рекомендації щодо оголошення початку та закінчення кризового періоду.
	моніторинг та розробка систем запобігання кризовим ситуаціям;

забезпечення обміну інформацією з центральними органами виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в інших країнах з метою запобігання кризовим ситуаціям та раннього оповіщення настання кризової ситуації;
аналіз ситуацій, які потребують надання гуманітарної допомоги, та визначення факту настання кризової ситуації;
аналіз та перевірка достатності внутрішніх ресурсів України для зупинення та подолання наслідків кризової ситуації;
	звернення до гуманітарних організацій щодо надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях;

сприяння у наданні гуманітарної допомоги;
координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та гуманітарних організацій з надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях;
	моніторинг діяльності гуманітарних організацій, кількості гуманітарної допомоги та гуманітарного персоналу, в тому числі міжнародних медичних команд;
	моніторинг дотримання принципів надання гуманітарної допомоги, викладених в цьому Законі;
ініціювання питання щодо притягнення до відповідальності винних осіб у випадку виявлення порушення законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях;
здійснення тимчасової акредитації національних, міжнародних гуманітарних організацій, створення, ведення та оприлюднення Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій;
	створення, ведення та оприлюднення Реєстру гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією;
	створення, ведення та оприлюднення Реєстру осіб міжнародного гуманітарного персоналу, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України на кризовий період;
	подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, відомостей про осіб міжнародного гуманітарного персоналу, в тому числі міжнародних медичних команд, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України під час кризового періоду.
 Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у кризових ситуаціях
	До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях належить:
	повідомлення ОГДКС про виникнення ситуації, яка може вважатися кризовою ситуацією відповідно до цього закону;
	здійснення моніторингу та оцінки достатності місцевих ресурсів, необхідних для зупинення та подолання наслідків кризової ситуації, формування місцевих команд оперативного реагування та координації (МКОРК);
	сприяння у наданні гуманітарної допомоги в кризовій ситуації на місцях;
	забезпечення на місцях надання гуманітарним організаціям привілеїв, передбачених цим Законом;
	здійснення контролю за дотриманням законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях та повідомлення ОГДКС про виявлені порушення.

 Місцеві команди оперативного реагування та координації (МКОРК)
	МКОРК створюються місцевими органами виконавчої влади на території, що зазнала впливу кризової ситуації.
	МКОРК створюється протягом одного календарного дня після виникнення ситуації, яка, відповідно до вимог цього Закону, може вважатися кризовою, та припиняє свої повноваження з дня, наступного за днем прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення кризового періоду.

МКОРК очолює за посадою перший заступник керівника відповідного місцевого органу виконавчої влади на території, що зазнала впливу кризової ситуації.
	Матеріально-технічне забезпечення МКОРК покладається на місцеві органи виконавчої влади.
	Склад МКОРК формується її головою. 
	 До складу МКОРК включаються за їх заявою по одному представнику від гуманітарних організацій, що надають допомогу на території, що зазнала впливу кризової ситуації (у разі наявності таких)  
	До компетенції МКОРК належить:
	збирання інформації з метою оцінки необхідних ресурсів для надання гуманітарної допомоги;
сприяння координації та надання гуманітарної допомоги гуманітарними організаціями;
	моніторинг цільового використання гуманітарної допомоги;
	надання інформації гуманітарним організаціям щодо кризової ситуації;
	надсилання ОГДКС звітності щодо цільового використання гуманітарної допомоги; 
	фіксація факту прийняття гуманітарної допомоги.
 Тимчасова акредитація гуманітарних організацій
З метою сприяння, моніторингу та координації надання гуманітарної допомоги в кризовій ситуації ОГДКС здійснює тимчасову акредитацію національних та міжнародних гуманітарних організацій.
	Тимчасова акредитація здійснюється на кризовий період та припиняється з дня, наступного після оголошення про припинення кризового періоду або після скасування тимчасової акредитації гуманітарної організації. Гуманітарна організація та пов’язаний з нею міжнародний гуманітарний персонал зобов’язані покинути територію України протягом двадцяти календарних днів з дня прийняття про скасування тимчасової акредитації.
	Міжнародні гуманітарні організації (відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій), які не акредитовані в Україні в порядку, передбаченому Законом України “Про громадські об’єднання”, можуть отримати тимчасову акредитацію та надавати гуманітарну допомогу в кризовій ситуації, не зважаючи на відсутність акредитації, передбаченої Законом України “Про громадські об’єднання”.
Для отримання тимчасової акредитації міжнародна або національна гуманітарна організація, яка бажає надавати гуманітарну допомогу в кризовій ситуації, повинна подати ОГДКС такі документи:
	заяву в формі, встановленій ОГДКС;
	національна гуманітарна організація – виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підтвердження про реєстрацію в Реєстрі неприбуткових організацій та установ;
міжнародна гуманітарна організація – належним чином засвідчену копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації, з перекладом на українську мову, засвідченим підписом уповноваженої особи та печаткою такої міжнародної гуманітарної організації.
	ОГДКС приймає рішення про тимчасову акредитацію або про відмову у тимчасовій акредитації протягом 24 годин  з моменту отримання усіх документів, передбачених цією статтею.
Міжнародна або національна гуманітарна організація, яка бажає надавати гуманітарну допомогу як донор лікарських засобів та медичних виробів, додатково до документів, перелічених в частині четвертій цієї статті, подає ОГДКС підтвердження наявності внутрішніх систем контролю за якістю лікарських засобів та медичних виробів, з перекладом на українську мову, засвідченим підписом уповноваженої особи та печаткою такої міжнародної або національної гуманітарної організації. Перелік внутрішніх систем контролю, які дають підставу для тимчасової акредитації донора лікарських засобів та медичних виробів, затверджується ОГДКС.
Міжнародна або національна гуманітарна організація, яка бажає надавати гуманітарну допомогу як донор харчових продуктів, додатково до документів, перелічених в частині четвертій цієї статті, подає ОГДКС підтвердження наявності внутрішніх систем контролю за якістю харчових продуктів, з перекладом на українську мову, засвідченим підписом уповноваженої особи та печаткою такої міжнародної або національної гуманітарної організації. Перелік внутрішніх систем контролю, які дають підставу для тимчасової акредитації донора харчових продуктів, затверджується ОГДКС.
	ОГДКС відмовляє в тимчасовій акредитації у таких випадках:
	подання неповного пакету документів;
	подання неправдивих відомостей;
у випадку гуманітарної організації – донора лікарських засобів та медичних виробів, відсутність внутрішньої системи контролю за якістю лікарських засобів та медичних виробів;
у випадку гуманітарної організації – донора харчових продуктів, відсутність внутрішньої системи контролю за якістю харчових продуктів;
	за наявності гуманітарної організації в Реєстрі гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією.
 Реєстр тимчасово акредитованих гуманітарних організацій
	Протягом одного календарного дня з моменту отримання першою гуманітарною організацією тимчасової акредитації в порядку, визначеному цим Законом, ОГДКС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Реєстр тимчасово акредитованих гуманітарних організацій.
	До Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій, за інформацією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України, автоматично включаються держави, що надають підтримку.
	Реєстр тимчасово акредитованих гуманітарних організацій оновлюється ОГДКС на своєму офіційному веб-сайті щоденно.  
	Наявність гуманітарної організації у Реєстрі тимчасово акредитованих гуманітарних організацій, оприлюдненому на офіційному веб-сайті ОГДКС, є підставою для вчинення відповідними державними органами всіх дій, необхідних для надання гуманітарній організації або гуманітарному персоналу привілеїв, передбачених цим Законом та іншими законами України, крім випадків, передбачених цим Законом.
Порядок створення, ведення та оприлюднення Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій затверджується ОГДКС.
Реєстр гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією
	ОГДКС створює та веде Реєстр гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією.
	Реєстр гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією є публічним та розміщується на офіційному веб-сайті ОГДКС.

Порядок створення, ведення та оприлюднення Реєстру гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією затверджується ОГДКС.

ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ
 Виникнення кризової ситуації
	Протягом одного календарного дня після виникнення ситуації, яка відповідно до вимог цього Закону може вважатися кризовою ситуацією, ОГДКС зобов’язаний вчинити такі дії:
	зібрати первинну інформацію про ситуацію, яка може вважатися кризовою, в тому числі, але не виключно, про її характер, територію поширення, кількість постраждалих та завдану шкоду. Всі суб’єкти, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов’язані, у визначений ОГДКС строк надати відповідну інформацію;
оцінити достатність внутрішніх ресурсів України для подолання наслідків завданої шкоди;
у випадку недостатності внутрішніх ресурсів України для подолання наслідків завданої шкоди, подати Кабінету Міністрів України рекомендацію щодо оголошення початку кризового періоду.
 Оголошення кризового періоду
	Кабінет Міністрів України розглядає рекомендацію та приймає рішення щодо оголошення кризового періоду протягом двох календарних днів з моменту отримання рекомендації від ОГДКС. 
	Рішення про оголошення кризового періоду, що викликаний наслідками збройного конфлікту, повинно бути схвалено рішенням Ради національної безпеки і оборони України.    
	У рішенні про оголошення кризового періоду зазначаються (але не виключно):
	характер та опис кризової ситуації;
	межі території, що зазнала впливу кризової ситуації;
	необхідність України в отриманні гуманітарної допомоги.
 Моніторинг кризової ситуації
	Протягом кризового періоду ОГДКС здійснює постійний моніторинг кризової ситуації з метою оцінки динаміки її розвитку та достатності внутрішніх ресурсів та гуманітарної допомоги для подолання наслідків кризової ситуації.
Якщо ОГДКС на підставі інформації, отриманої в рамках моніторингу та обміну інформацією, прийшов до висновку, що кризову ситуацію подолано або внутрішніх ресурсів України достатньо для подолання кризової ситуації, ОГДКС подає Кабінету Міністрів України рекомендацію щодо припинення кризового періоду.
 Оголошення про припинення кризового періоду
Рішення про припинення кризового періоду приймається Кабінетом Міністрів України протягом семи календарних днів з моменту отримання рекомендації, наданої відповідно до частини другої статті  \* MERGEFORMAT 14 цього Закону.

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ. КООРДИНАЦІЯ НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
 Визначення обсягу необхідної гуманітарної допомоги
	Протягом доби  з моменту оголошення кризового періоду ОГДКС визначає та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації.
Перелік гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації повинен містити таку інформацію (за наявності):
	опис та обсяг кожного товару, робіт і послуг;
	перелік та кількість спеціалістів, опис їх кваліфікації та обов’язків;
діюча речовина лікарського засобу, в якому є необхідність.
	Перелік гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації, ОГДКС оновлює на своєму офіційному веб-сайті щоденно. 
	Перелік гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації, оприлюднюється українською та англійською мовами.
	Порядок створення, ведення та оприлюднення Переліку гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації, затверджується ОГДКС.
 Заяви про надання гуманітарної допомоги
	Гуманітарна організація, яка бажає надати гуманітарну допомогу в кризовій ситуації, подає до ОГДКС заяву про надання гуманітарної допомоги за формою, затвердженою ОГДКС, в якій зазначає, яку гуманітарну допомогу та/або гуманітарний персонал вона зобов’язується надати в межах Переліку гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації.
	Гуманітарна організація може подавати більш ніж одну заяву про зобов’язання надати гуманітарну допомогу.
Гуманітарна організація та держава, що надає підтримку, можуть надавати гуманітарну допомогу лише гуманітарними вантажем, послугами та коштами, які вказані в заяві про надання гуманітарної допомоги. Обсяг гуманітарної допомоги, яка надається, не може перевищувати обсягу, вказаного в заяві про надання гуманітарної допомоги.
	Гуманітарна організація, інший суб’єкт несе відповідальність за якість та безпечність гуманітарної допомоги, яку вони надають. 
	Заява про надання гуманітарної допомоги погоджується ОГДКС протягом 24 годин,  якщо немає підстав відмовити в прийнятті такої заяви відповідно до частини шостої цієї статті.
	ОГДКС має право  відмовити повністю в погодженні заяви про надання гуманітарної допомоги, якщо:
	гуманітарна допомога, яка буде надаватися на підставі такої заяви, повністю або в частині відсутня в Переліку гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації;
якщо обсяги гуманітарної допомоги, вказані в заяві, перевищують обсяги, вказані в Переліку гуманітарної допомоги і спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації;
якщо отримані до цього заяви інших гуманітарних організацій повністю покривають обсяг гуманітарної допомоги та спеціалістів, вказаний у заяві.
	ОГДКС зобов’язаний у день погодження заяви про надання гуманітарної допомоги:
	оприлюднити її на своєму офіційному веб-сайті, що є підставою для її використання органами, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги;
	направити в електронній формі до органів доходів і зборів та інших державних органів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, погоджену копію заяви гуманітарної організації про надання гуманітарної допомоги.
 Моніторинг цільового використання гуманітарної допомоги
	Моніторинг цільового використання гуманітарної допомоги здійснюють МКОРК.
МКОРК у визначених ним місцях перевіряє гуманітарну допомогу, що надійшла на територію, що зазнала впливу кризової ситуації, та складає звіт про надходження гуманітарної допомоги, зазначаючи такі дані:
	перелік та кількість гуманітарної допомоги, яка отримана;
	персональні дані гуманітарного персоналу, який прибув.
	Форма звітів про надходження гуманітарної допомоги та про цільове використання гуманітарної допомоги, порядок їх подання, затверджуються ОГДКС.
Гуманітарний персонал надає гуманітарну допомогу її набувачам у присутності представників МКОРК, якщо представники МКОРК виявили бажання бути присутніми при наданні гуманітарної допомоги.
	Міжнародні медичні команди надають безпосередню медичну допомогу населенню, яке постраждало під час кризової ситуації, в координації з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
	МКОРК протягом одного календарного дня повідомляє ОГДКС в електронній формі про від’їзд транспортних засобів гуманітарної допомоги після надання гуманітарної допомоги та від’їзд гуманітарного персоналу.
 Аналіз інформації про гуманітарну допомогу
	ОГДКС збирає та аналізує інформацію про гуманітарну допомогу, отриману від МКОРК. На підставі аналізу такої інформації ОГДКС здійснює такі дії:
	оновлює Перелік гуманітарної допомоги та спеціалістів, які необхідні для подолання кризової ситуації;
	координує надання гуманітарної допомоги;
здійснює контроль за дотриманням законодавства про гуманітарну допомогу в кризовій ситуації;
скасовує тимчасову акредитацію гуманітарної організації.
	Якщо за результатами аналізу інформації про гуманітарну допомогу у ОГДКС виникає обґрунтована підозра про порушення гуманітарною організацією та/або гуманітарним персоналом законодавства України, ОГДКС має право скасувати тимчасову акредитацію гуманітарної організації та включити її до Реєстру гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією.
Якщо ОГДКС розглядає питання про скасування тимчасової акредитації гуманітарної організації та включення її до Реєстру гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією відповідно до частини другої цієї статті, ОГДКС зобов’язаний вчинити такі дії:
	надіслати письмовий запит гуманітарній організації з вимогою надати пояснення щодо можливого порушення законодавства України;
після отримання відповіді від гуманітарної організації, за наявності обґрунтованих підстав, скасувати тимчасову акредитацію гуманітарної організації та направити інформацію про порушення законодавства України правоохоронним органам;
у випадку відсутності відповіді від гуманітарної організації протягом 24 годин скасувати тимчасову акредитацію гуманітарної організації та направити інформацію про порушення законодавства України правоохоронним органам;
	включити гуманітарну організацію до Реєстру гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією.

ПРИВІЛЕЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ
 Період надання привілеїв
	Гуманітарним організаціям та гуманітарному персоналу привілеї, визначені в цьому Розділі, надаються під час кризового періоду.

Гуманітарна організація та гуманітарний персонал втрачають всі привілеї з дня, наступного за днем скасування тимчасової акредитації гуманітарної організації відповідно до цього Закону.
Звільнення від оподаткування
	Гуманітарний вантаж, що ввозиться на територію України, звільняється від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та митом в порядку, встановленому Податковим та Митним кодексами України. Документом, на підставі якого гуманітарний вантаж звільняється від оподаткування митом при ввезенні його на територію України, є отримана в електронній формі органами доходів і зборів від ОГДКС погоджена заява гуманітарної організації про надання гуманітарної допомоги.
	Гуманітарні кошти, які перераховуються в безготівковій формі гуманітарним організаціям, звільняються від оподаткування податком на прибуток відповідно до Податкового кодексу України. 
	Гуманітарна допомога (кошти), що надаються відповідно до цього Закону фізичним особам-набувачам гуманітарної допомоги, звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу України.   
	Грошові кошти, які перераховуються в безготівковій формі іноземним громадянам, що входять до складу гуманітарного персоналу, в тому числі міжнародних медичних команд, в якості оплати за їхні послуги або заробітної плати, звільняються від оподаткування в Україні відповідно до Податкового кодексу України. 
	  Операції з придбання гуманітарними організаціями, які включені до Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій, товарів і послуг у юридичних осіб в Україні для надання їх як гуманітарна допомога відповідно до цього Закону оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою відповідно до Податкового Кодексу України. 
	Гуманітарні організації, які виступають податковими агентами щодо нарахування та звільнення від сплати податків відповідно до Податкового кодексу України, звільняються від обов’язку підтверджувати цільове використання гуманітарної допомоги відповідно до Податкового кодексу України.  

 Ввезення та митне оформлення гуманітарного вантажу на територію України
	Органи доходів і зборів зобов’язані забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманітарних вантажів, а також їх цілісність під час перетину митного кордону України. Декларування гуманітарних вантажів здійснюється на підставі отриманої від ОГДКС в електронній формі погодженої заяви гуманітарної організації про надання гуманітарної допомоги. У разі відсутності товаросупровідних документів, підтвердженням відповідності гуманітарного вантажу погодженій ОГДКС заяві гуманітарної організації про надання гуманітарної допомоги, може бути довідка гуманітарної організації про перелік та обсяг гуманітарного вантажу, за формою, яка встановлюється ОГДКС.  
	Митне оформлення гуманітарного вантажу здійснюється без справляння плати за виконання митних формальностей, поза місцем розташування органів доходів і зборів та поза робочим часом, встановленим для органів доходів і зборів. 
	Органи доходів і зборів зобов’язані в одноденний термін надавати ОГДКС в електронній формі відомості про перелік та обсяг ввезеного гуманітарного вантажу на територію України.

Порядок надходження та використання гуманітарних коштів в іноземній валюті
	Зарахування гуманітарних коштів на рахунки гуманітарної організації в іноземній валюті здійснюється без ліцензій (спеціального дозволу) Національного банку України на підставі доручення гуманітарної організації та відповідно до договору про відкриття банківського рахунку між гуманітарною організацією та уповноваженим банком в Україні. У дорученні на перерахування гуманітарних коштів на рахунок в іноземній валюті гуманітарної організації має бути визначено цільове призначення використання гуманітарних коштів. 

Гуманітарні кошти в іноземній валюті, що зараховуються на рахунок в іноземній валюті гуманітарної організації, не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку. 
Гуманітарні кошти в іноземній валюті, що зараховуються на рахунок в іноземній валюті гуманітарної організації не підлягають списанню у безспірному порядку з рахунків в іноземній валюті гуманітарної організації уповноваженими на це органами. 
Відсотки, які нараховуються на залишки гуманітарних коштів, відповідно до цієї статті, мають статус гуманітарних коштів і повинні використовуватись з тією ж метою.  
 Перетинання державного кордону
	Представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону зобов’язані сприяти найбільш оперативному перетину державного кордону України гуманітарним вантажем, гуманітарним персоналом, який супроводжує гуманітарний вантаж, транспортними засобами гуманітарної допомоги.
	Гуманітарний вантаж звільняється від проходження державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
	Товари, які входять до складу гуманітарного вантажу та належать до товарних позицій 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, підлягають державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та/або радіологічному контролю, залежно від того, який вид контролю вимагається відповідно до законодавства України. Органи, які безпосередньо здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якісне проведення цього контролю. Кожен такий орган в одноденний строк після звернення до нього гуманітарної організації з товаросупровідними документами щодо проведення відповідного виду контролю для митного оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги зобов’язаний за потреби здійснити відбір зразків товарів (предметів) та того ж дня, а, у випадку перевірки, не пізніше восьми календарних днів безкоштовно оформити всі документи, передбачені законодавством під час здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Донори харчових продуктів ввозять товари, які належать до товарних позицій 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, в складі гуманітарного вантажу в порядку, визначеному частиною другою цієї статті. 
 Сприяння транспортуванню гуманітарної допомоги
	Транспортні засоби гуманітарної допомоги при ввезенні на територію України гуманітарного персоналу та гуманітарних вантажів отримують пріоритет щодо забезпечення їх  аеронавігаційним обслуговуванням, обслуговуванням службою регулювання руху морських і річкових суден та звільняються від аеропортових і портових зборів.

Зазначена вимога не розповсюджується на автомобільні транспортні засоби, транспортні засоби залізничного транспорту, повітряні, морські, річкові судна, які, крім гуманітарного персоналу та гуманітарного вантажу, везуть в Україну інший персонал та вантажі.
Компенсація витрат суб’єктам господарювання, у власності яких знаходяться аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, у зв’язку із неотриманням ними аеропортових і портових зборів здійснюється за письмовим зверненням про відшкодування протягом двадцяти календарних днів з моменту завершення кризової ситуації, за рахунок коштів Резервного фонду Державного бюджету України.
	Гуманітарний вантаж, який знаходиться більше двадцяти календарних днів в місцях зберігання суб’єкта господарювання, у власності якого знаходяться аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, а також до спливу цього терміну – гуманітарний вантаж, щодо якого надійшла письмова заява гуманітарної організації про відмову від отримання, переходить у розпорядження ОГДКС в порядку, затвердженому ОГДКС. Утилізація такого гуманітарного вантажу (у разі необхідності) здійснюється за рахунок гуманітарної організації, яка ввезла цей гуманітарний вантаж.
 Ввезення, зберігання, транспортування та застосування лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення
	На час кризового періоду гуманітарним організаціям та державам, що надають підтримку, дозволяється ввозити на митну територію України, закуповувати, зберігати, транспортувати та застосовувати на території України лікарські засоби, у тому числі медичні імунобіологічні препарати (далі – лікарські засоби), медичну техніку та вироби медичного призначення (далі – медичні вироби), за умови виконання вимог, викладених у цьому Законі, з метою:
	безоплатної передачі набувачам гуманітарної допомоги; 

безпосереднього надання медичної допомоги міжнародними медичними командами.
	Ввезення на митну територію України, закупівля, зберігання, транспортування та використання на території України зареєстрованих в Україні лікарських засобів та медичних виробів гуманітарними організаціями та державами, що надають підтримку, дозволяється за умови наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником, та не потребує отримання ліцензії на імпорт та інших дозволів, отримання яких за звичайних умов вимагається законодавством України.
	Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та використання незареєстрованих/несертифікованих в Україні лікарських засобів та/або медичних виробів гуманітарними організаціями та державами, що надають підтримку, не потребує отримання будь-яких ліцензій, дозволів, отримання яких за звичайних умов вимагається законодавством України, за умови надання інформації щодо складу набору, копії документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої практики, сертифікату серії лікарського засобу, виданого виробником / сертифікату відповідності виробу медичного, перекладу тексту маркування упаковки лікарського засобу або медичного виробу та інструкції про застосування лікарського засобу / медичного виробу українською мовою.
	Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та використання стандартизованих преукомплектованих медичних наборів, до складу яких входять незареєстровані/несертифіковані в Україні лікарські засоби та/або медичні вироби, гуманітарними організаціями, в тому числі донорами лікарських засобів та медичних виробів, та державами, що надають підтримку, не потребує отримання будь-яких ліцензій, дозволів, отримання яких за звичайних умов вимагається законодавством України, за умови надання інформації щодо складу набору, копії документа, що підтверджує відповідність умов виробництва набору відповідно до належної практики укомплектування набору, сертифікату серії лікарського засобу, виданого виробником / сертифікату відповідності медичного виробу.
	Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та використання на території України лікарських засобів та медичних виробів, в тому числі незареєстрованих/несертифікованих в Україні, донорами лікарських засобів та медичних виробів, не потребує отримання будь-яких дозволів, отримання яких за звичайних умов вимагається законодавством України.

На час кризового періоду ввезення гуманітарними організаціями лікарських засобів, які згідно з законодавством України віднесені до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не потребує будь-яких дозволів, отримання яких за звичайних умов вимагається законодавством України за умови ввезення цих лікарських засобів у складі стандартизованих преукомплектованих медичних наборів та попереднього надання інформації до відповідних контролюючих служб щодо назви, форми випуску, кількості активної речовини в одній одиниці та кількості ввезених одиниць в цифрах та словами.
Лікарські засоби та медичні вироби, які призначені для безоплатної передачі набувачам гуманітарної допомоги, повинні задовольняти потреби набувачів та відповідати таким вимогам:
	лікарські засоби повинні входити до національного переліку основних лікарських засобів або його еквіваленту, або, за відсутності такого, входити до модельного переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я, за винятком випадків, коли вони відповідають конкретному запиту набувача гуманітарної допомоги;
	термін придатності лікарських засобів повинен становити не менше 12 календарних місяців на момент ввезення на митну територію України. Для лікарських засобів, термін придатності яких становить менше 24 календарних місяців, обов’язковий залишковий термін придатності на момент ввезення на митну територію України має становити щонайменше третину від такого строку придатності, але не менше 6 календарних місяців;
	маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити відомості про міжнародну непатентовану назву лікарського засобу, назву виробника та країну виробництва (виробничих потужностей), номер серії, дозу діючої речовини в кожній одиниці та їх кількість в упаковці, термін придатності, умови зберігання. Дозволяється маркування етикеток лікарських засобів та виробів медичного призначення без урахування вимог Закону України “Про засади державної мовної політики” у разі, якщо маркування нанесене англійською мовою а лікарські засоби та вироби медичного призначення будуть використовуватись міжнародними медичними командами. 
	лікарські засоби та медичні вироби не повинні бути такими, які раніше видавалися закладами охорони здоров’я пацієнтам та були повернені, а також такими, які раніше були поширені серед надавачів медичних послуг з будь-якою іншою некомерційною метою;
	медична техніка та медичні вироби не бути такими, що раніше використовувались та  були предметом вилучення виробниками;

	Лікарські засоби та медичні вироби, які призначені для використання міжнародними медичними командами для безпосереднього надання медичної допомоги, повинні відповідати таким вимогам:

	бути якісними, безпечними, придатними до застосування; 

містити маркування “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” українською та (або) англійською мовами.
	Донор лікарських засобів та медичних виробів несе відповідальність за якість та безпечність ввезених лікарських засобів та медичних виробів, у тому числі незареєстрованих/несертифікованих в Україні, а також за дотримання умов належного транспортування та проміжного зберігання до моменту передачі лікарських засобів набувачу гуманітарної допомоги.

10. У випадку ввезення донором лікарських засобів та медичних виробів, які будуть використовуватись для безпосереднього надання медичної допомоги міжнародними медичними командами, донор лікарських засобів та медичних виробів несе відповідальність за якість, безпечність, дотримання умов зберігання, транспортування та використання, визначених їх виробником, та відповідно до правил здійснення належної практики дистрибуції та зберігання.
11. Витрати на транспортування, тимчасове зберігання, передачу лікарських засобів та/або медичних виробів, а також витрати на утилізацію/повернення неякісних лікарських засобів та/або медичних виробів або термін придатності яких минув, мають бути покриті за рахунок гуманітарної організації, яка надала таку гуманітарну допомогу, окрім випадків, коли покриття таких витрат окремо узгоджено з набувачем.
 Умови застосування технічних засобів телекомунікації у кризовий період
Застосування гуманітарними організаціями та гуманітарним персоналом технічних засобів телекомунікацій, наданих державою, що надає підтримку, або гуманітарною організацією, та дозволених для використання відповідно до законодавства країни їхнього походження, дозволяється на території кризової ситуації без необхідності доводити їх відповідність стандартам і технічним регламентам та без наявності документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.
 Умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у кризовий період
	Застосування гуманітарними організаціями та гуманітарним персоналом радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, наданих державою, що надає підтримку, або гуманітарною організацією, та дозволених для використання відповідно до законодавства країни їхнього походження, дозволяється без необхідності документально підтверджувати відповідність таких радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв технічним регламентам (декларація про відповідність), без наявності рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та без внесення до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування.
	Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, надані державою, що надає підтримку або гуманітарною організацією, можуть ввозитись та експлуатуватись на території України за умови їх відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України.
 Ввезення пошукових собак
Ввезення пошукових собак на територію України для проведення пошукових робіт на території, що зазнала впливу кризової ситуації або на іншій території, визначеній МКОРК, допускається без необхідності надання будь-яких ветеринарних документів та постановки на карантин, якщо такі пошукові собаки (пошукові команди) належним чином сертифіковані у відповідності до законодавства країни з яких вони ввозяться.  
 В’їзд та перебування на території України іноземних громадян у складі гуманітарного персоналу, в тому числі міжнародних медичних команд
	Гуманітарні організації, які бажають залучити іноземних громадян у рамках гуманітарного персоналу для допомоги в кризовій ситуації в Україні, в тому числі в складі міжнародних медичних команд, зобов’язані надати ОГДКС у письмовій формі перелік таких осіб із зазначенням відомостей, які повинні містити наступну інформацію, викладену українською мовою:
	назва гуманітарної організації;

повне ім’я іноземного громадянина (відповідно до паспортних даних);
номер та серія діючого паспортного документу особи для поїздок за кордон; 
	вид діяльності, який буде здійснювати така особа.
Гуманітарна організація зобов’язана перевірити та забезпечити, щоб члени міжнародних медичних команд та інші медичні працівники, включені такою гуманітарною організацією до переліку, займалися медичною практикою не менше ніж три роки, що передують даті включення таких осіб до переліку.
	На підставі переліку, отриманого від гуманітарної організації відповідно до частини першої цієї статті, ОГДКС протягом п’яти календарних днів формує Реєстр осіб, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України під час кризового періоду, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті з дотриманням прав іноземних громадян, включених до такого Реєстру, на захист їх персональних даних.
	Гуманітарна організація несе повну відповідальність (в тому числі повну матеріальну відповідальність) за дії осіб, які входять до складу гуманітарного персоналу та були включені до Реєстру осіб, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України під час кризового періоду на підставі переліку, отриманого ОГДКС від такої гуманітарної організації. 
	Одночасно з оприлюдненням Реєстру осіб, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України під час кризового періоду, ОГДКС надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту державного кордону, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, та іншим державним органам, які повинні володіти такою інформацією для забезпечення надання іноземним громадянам привілеїв, передбачених цією статтею, відомості в електронній формі, які міститимуть повну інформацію та дані паспортних документів осіб, включених до зазначеного Реєстру.
	Підставою для законного в’їзду та перебування іноземного громадянина, який входить до складу гуманітарного персоналу на території України на час кризового періоду, є:
	діючий документ для поїздки за кордон;
	наявність відомостей, про такого іноземного громадянина в Реєстрі осіб, яким дозволений безвізовий в’їзд та перебування на території України під час кризового періоду.

Забороняється вимагати від міжнародного гуманітарного персоналу додаткові документи для підтвердження їх права на в’їзд та перебування на території України.
	Уповноважені органи державної влади зобов’язані відмовити іноземному громадянину, що входить до складу гуманітарного персоналу у в’їзді на територію України, якщо такий іноземний громадянин включений до переліку осіб, яким заборонено в’їзд на територію України, або які знаходяться в міжнародному розшуку. 

Строк перебування на території України іноземних громадян, які входять до складу гуманітарного персоналу або міжнародної медичної команди на території України, визначається тривалістю кризового періоду та додатково двадцять календарних днів для виїзду з території України.
Визнання іноземної професійної кваліфікації та документів про освіту
	Документи про освіту та кваліфікаційну категорію іноземних громадян, які перебувають на території України як гуманітарний персонал, під час кризового періоду не потребують отримання свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту (нострифікації) та/або документа про визнання (легалізацію) кваліфікаційної категорії, за умови, що такі документи супроводжуються перекладом на українську мову, засвідченим підписом уповноваженої особи та печаткою органу, що здійснив переклад.

Гуманітарні організації самостійно здійснюють відбір гуманітарного персоналу та несуть відповідальність за достатність рівня кваліфікації гуманітарного персоналу для виконання завдань та надання гуманітарних послуг в Україні, в тому числі для надання безпосередньої медичної допомоги населенню, яке постраждало під час кризової ситуації.
Наявність документа про освіту та кваліфікаційну категорію іноземного громадянина, який перебуває на території України, дає йому право практикувати та здійснювати відповідну діяльність на території, що зазнала впливу кризової ситуації або іншій території, погодженій з ОГДКС, без необхідності отримувати ліцензію чи підтверджувати свою кваліфікацію іншим чином в Україні.
	Члени міжнародних медичних команд та інші медичні працівники, що входять до складу гуманітарного персоналу, мають право займатися медичною практикою на території, що зазнала впливу кризової ситуації поза межами закладів, установ, організацій, що володіють ліцензією на провадження медичної практики, якщо це необхідно заради рятування життя людей.
 Порядок в’їзду осіб, ввезення вантажів на територію кризової ситуації
	Гуманітарному вантажу, гуманітарному персоналу забезпечується безперешкодний та першочерговий в’їзд на територію, що зазнала впливу кризової ситуації. Такий в’їзд не вимагає отримання будь-яких спеціальних дозвільних або пропускних документів на гуманітарний персонал та гуманітарний вантаж, транспортні засоби, що забезпечують перевезення гуманітарного вантажу.
	Гуманітарний персонал має право безперешкодно надавати гуманітарну допомогу набувачам гуманітарної допомоги на території, що зазнала впливу кризової ситуації. 
	Дія цієї статті може бути обмежена в цілях забезпечення безпеки гуманітарного персоналу, набувачів та отримувачів допомоги.   


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ
 Контроль за додержанням законодавства про надання гуманітарної допомоги
	Державний контроль за додержанням законодавства про надання гуманітарної допомоги здійснює ОГДКС та правоохоронні органи України.

Громадський контроль у сфері надання гуманітарної допомоги здійснюють міжнародні та національні гуманітарні організації.

 Відповідальність за порушення законодавства про надання гуманітарної допомоги в кризовій ситуації
	Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, в тому числі гуманітарних організацій, а також фізичні особи, винні у порушенні законодавства про надання гуманітарної допомоги, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Порушеннями законодавства про надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях є:
	перешкоджання ввезенню та наданню гуманітарної допомоги;
ввезення або надання гуманітарної допомоги неналежної якості або яка загрожує безпеці населення;
придбання та продаж у гуманітарних організацій або набувачів гуманітарної допомоги будь-якого гуманітарного вантажу з метою споживання або перепродажу;
	безпідставне примусове вилучення гуманітарної допомоги;
використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
	зазначення недостовірної інформації про джерела походження гуманітарної допомоги шляхом:   
	приховування, зміни або спотворення етикеток на контейнерах чи товарах;

перепаковування гуманітарної допомоги у контейнери з іншим маркуванням;
надання недостовірної інформації уповноваженим органам;
	заміна гуманітарної допомоги гуманітарною допомогою гіршої якості;
	недотримання належної клінічної практики при безпосередньому наданні медичної допомоги;
	навмисне використання та надання неправдивої або спотвореної інформації стосовно необхідності в гуманітарній допомозі;
	неоприлюднення (несвоєчасне оприлюднення) ОГДКС заяви про надання гуманітарної допомоги на офіційному веб-сайті;

ненаправлення (несвоєчасне направлення) ОГДКС заяви про надання гуманітарної допомоги до органів Державної фіскальної служби та інших державних органів; 
	порушення органами, які безпосередньо здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, строків проведення відповідних видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги.
	Порушення гуманітарною організацією вимог законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях є підставою для прийняття ОГДКС рішення про скасування тимчасової акредитації такої гуманітарної організації без права поновлення в порядку, визначеному цим Законом. 
У випадку скасування тимчасової акредитації за порушення гуманітарною організацією або міжнародною медичною командою вимог законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях така гуманітарна організація підлягає включенню до Реєстру гуманітарних організацій з неналежною діловою репутацією.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
	Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
	Дія цього Закону не поширюється та не застосовується до гуманітарних організацій та інших суб’єктів країн, діями або за рахунок коштів яких кризова ситуація спровокована та/або підтримується.  

До визначення центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях, виконання повноважень ОГДКС покладається на Державне агентство України з питань відновлення Донбасу з одночасним забезпеченням його матеріально-фінансовими та кадровими ресурсами, достатніми для виконання функцій, передбачених цим Законом.
	Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Закон України “Про гуманітарну допомогу” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 51, ст.451) доповнити статтями 21 та 91 такого змісту:
“Стаття 21. Сфера дії Закону
1. Цей Закон не поширюється на надання гуманітарної допомоги в кризовий період на території, що зазнала впливу кризової ситуації.
2. Надання гуманітарної допомоги під час кризового періоду на території, що зазнала впливу кризової ситуації, регулюється Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
Стаття 91. Прохідний транзит гуманітарного вантажу
У разі необхідності доставки гуманітарного вантажу до держави, найкоротший шлях до якої пролягає через митну територію України, такий прохідний транзит від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України відбувається без сплати будь-яких митних платежів, а також без проходження будь-яких процедур митного, державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю, за винятком товарів, які належать товарної позиції до 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності”.
2. У Законі України “Про адміністративні послуги” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409):
1)  у статті 10:
 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
“3. Строк надання адміністративної послуги суб’єктам, які надають гуманітарну допомогу відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”, не може перевищувати двох календарних днів з дня подання таким суб'єктом заяви та документів, необхідних для отримання послуги”.
У зв’язку з цим частини третю-п’яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою;
у частині п’ятій слова “визначений частиною першою або другою цієї статті” замінити словами “визначений частинами першою-третьою цієї статті”;
2) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
“2. Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян, а також для забезпечення надання гуманітарної допомоги відповідно до Закону України “Про надання гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях” здійснюється на безоплатній основі”.
3. Перше речення частини першої статті 12 Закону України “Про державний кордон України” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 2, ст. 5) 1) викласти у такій редакції:
“1. Пропуск осіб, які перетинають державний кордон України, здійснюється органами Державної прикордонної служби України за дійсними документами на право в'їзду на територію України або виїзду з України, а осіб, які надають гуманітарну допомогу в кризовий період, за документами, визначеними Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
4. У Законі України “Про прикордонний контроль” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 6, ст.46):
1) частину третю статті 5 доповнити пунктом сьомим такого змісту:
“7) доставки гуманітарного вантажу під час кризового періоду відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях”;
2) частину третю статті 6 після другого речення доповнити реченням такого змісту:
“Пропуск через державний кордон гуманітарного вантажу, транспортних засобів, які перевозять гуманітарний вантаж відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях, здійснюється з урахуванням привілеїв, визначених зазначеним Законом”;
2) частину першу статті 8 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
“Дозвіл на перетинання державного кордону іноземцям та особам без громадянства у разі їх в'їзду в Україну для надання гуманітарної допомоги в кризовий період надається на підставі документів, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
5. Перше речення частини першої статті 20 Закону України “Про громадські об’єднання” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1) доповнити такими словами:
«крім випадків, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”. 
6. Пункт “а” частини першої статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) сприяння місцевим командам оперативного реагування та координації у виконанні функцій, визначених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
7. Статтю 21 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190) доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) створює місцеві команди оперативного реагування та координації відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
8. У статті 24 Закону України “Про телекомунікації” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст.155): 
перше речення частини першої викласти у такій редакції: 
«1. Умовами застосування технічних засобів телекомунікацій, крім випадків, передбачених частиною десятою цієї статті, є їх відповідність стандартам і технічним регламентам»;
доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. Застосування технічних засобів телекомунікацій у кризовий період здійснюється з урахуванням привілеїв, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
9. У Законі України “Про радіочастотний ресурс України” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.298):
1) у статті 25:
частину першу викласти у такій редакції:
“1. Умовою застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, є документальне підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)”;
доповнити частиною восьмою такого змісту:
“8. Застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України у кризовий період здійснюється з урахуванням привілеїв, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”;
2) у статті 26:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
“1. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України, крім випадків, передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті, здійснюється з урахуванням таких основних принципів”;
доповнити частиною чотирнадцятою  такого змісту:
“14. Застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у кризовий період здійснюється з урахуванням привілеїв, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
10. Статтю 13 Закону України “Про карантин рослин” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 34, ст.352) доповнити частиною такого змісту:
“Фітосанітарна експертиза об'єктів регулювання, що надаються у кризовий період як гуманітарна допомога, проводиться з урахуванням привілеїв, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
11. У статті 16 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218):
частини третю і четверту доповнити такими словами:
 «крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті»;
доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«Санітарно-епідеміологічна експертиза товарів, продукції, сировини, що надаються у кризовий період як гуманітарна допомога, проводиться з урахуванням привілеїв вимог, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
12. У Законі України “Про лікарські засоби” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86):
1) частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
“Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
2) статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:
“Ввезення незареєстрованих лікарських засобів під час кризового періоду як гуманітарна допомога здійснюється з урахуванням привілеїв, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
13. У Законі України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179):
1) статтю 4 доповнити частиною дев’ятнадцятою такого змісту: 
“19. Іноземці, які прибули в Україну з урахуванням вимог, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях” для надання гуманітарної допомоги на території, що зазнала впливу кризової ситуації, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період провадження такої діяльності”.
2) частину першу статті 9 доповнити третім реченням такого змісту:
“В’їзд в Україну іноземців для надання гуманітарної допомоги на території, що зазнала впливу кризової ситуації, здійснюється з урахуванням привілеїв, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”.
14. Частину шосту статті 42 Закону України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243) доповнити пунктом 12 такого змісту:
“12) іноземців, які прибули в Україну для надання гуманітарної допомоги відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”. 
У зв’язку з цим пункт дванадцятий вважати пунктом тринадцятим.
15. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 1821 такого змісту:
“Стаття 1821. Порушення законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях
Порушення законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях (стаття 34 Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”), -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти тисяч до тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;
2) статтю 221 після слів “частиною другою статті 182” доповнити словами ”статтею 1821”;
3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом  такого змісту:
“центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях (стаття 1821)”.
16. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) доповнити статтею такого змісту:
“Стаття 4451. Грубе порушення законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях.
Порушення законодавства про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях (стаття 34 Закону України “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”), якщо таке порушення призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, 
карається штрафом у розмірі від тридцяти тисяч до ста п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Примітка. Тяжкими наслідками у статті 4451 вважається завдання майнової шкоди на суму понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, настання надзвичайної ситуації, катастрофи, виникнення епідемії, епізоотії, епіфітотії’.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:
	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова
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