
Які особи є отримувачами гуманітарної допомоги та який порядок їх 

включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги? 
 

ЗІР, категорія 221.01 

Згідно з абзацом п’ятим ст. 1 Закону України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV                

«Про гуманітарну допомогу» зі змінами та доповненнями отримувачами гуманітарної 

допомоги є такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів 

України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, а саме:  

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»;  

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»;  

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.  

Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 39 (далі – Порядок № 39). 

Реєстр – це система збору, накопичення та обробки даних про юридичних осіб, які є 

отримувачами гуманітарної допомоги, який веде Міністерство соціальної політики України 

(далі – Мінсоцполітики) (п. 1 Порядку № 39). 

При цьому відповідно до п. 3 Порядку № 39 для реєстрації юридична особа подає 

Мінсоцполітики: 

 заяву; 

 орієнтовний перелік набувачів гуманітарної допомоги - юридичних осіб та/або 

інформацію про орієнтовну кількість населення, що потребує допомоги; 

 документи, необхідні для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, 

виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, згідно з переліком, 

затвердженим Мінсоцполітики; 

 копію установчого документа, засвідчену в установленому порядку (крім установчого 

документа, що оприлюднений на порталі електронних сервісів відповідно до Закону 

України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 



фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755), або 

свідоцтва про акредитацію установленого зразка, засвідчену в установленому порядку 

(крім випадків, коли акредитація проведена відповідно до Закону № 755), або 

підтвердження щодо реєстрації в Міністерстві закордонних справ України. 

Мінсоцполітики після надходження документів, зазначених у п. 3 Порядку № 39, 

приймає рішення про реєстрацію отримувача гуманітарної допомоги та надсилає копію 

зазначеного рішення обласним, Київській міській держадміністраціям, ДФС, Національному 

банку та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Міністерства (п. 4 Порядку № 39). 


