
Які неприбуткові установи і організації заповнюють додаток ГД до 

рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації? 
ЗІР, категорія 102.04 

Відповідно до ст. 1 Закону України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV                      

«Про гуманітарну допомогу» зі змінами і доповненнями (далі – Закон № 1192) гуманітарна 

допомога – цільова адресна 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 із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за 

кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною 

незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, 

зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та 

інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою 

хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави 

та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є 

різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних 

потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України від 05 липня 

2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» зі змінами і 

доповненнями (далі – Закон № 5073). 

Згідно з абзацом п’ятим ст. 1 Закону № 1192 отримувачі гуманітарної допомоги – такі 

юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку 

в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги: 

а) підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а 

також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та 

уповноважені ними державні установи; 

б) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України від                    

05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» зі 

змінами і доповненнями;  

в) громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство 

Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські 

організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, 

оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;  

г) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України                 

від 23 квітня 1991 року № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації» зі змінами і 

доповненнями; 

ґ) реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого 

підпорядкування, типу і форм власності. 



Згідно з абзацом шостим ст. 1 Закону № 1192 набувачі гуманітарної допомоги –                 

це фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається. 

Набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи визначаються відповідно до пп. 

«а», «б», «в», «г», «ґ» абзацу п’ятого цієї статті. 

Додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Міністерства 

фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

28.04.2017 № 469), подають отримувачі гуманітарної допомоги, зареєстровані в 

установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів 

гуманітарної допомоги, та набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи, 

визначені у пп. «а», «б», «в», «г», «ґ» абзацу п’ятого ст. 1 Закону № 1192. 


