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КИЇВ-2014 

Підприємства громадських організацій інвалідів,  ветеранів війни та 

праці,  а також підприємства, установи та організації, що утримуються  за  

рахунок  бюджетів,  та уповноважені ними державні установи 1 

2 

3 

4 

5 

ХТО МОЖЕ 

БУТИ 

ОТРИМУВАЧЕМ 

ГУМАНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ 

Благодійні організації,  створені у  порядку,  визначеному Законом   

України   "Про   благодійну   діяльність  та  благодійні організації" 

Громадські   організації  інвалідів,  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 

Релігійні   організації,    зареєстровані    у    порядку, передбаченому  

Законом  України  "Про свободу совісті та релігійні організації" 

Реабілітаційні  установи для інвалідів та дітей-інвалідів, які   мають  

відповідну  ліцензію  на  здійснення  реабілітаційних послуг,  

незалежно від  відомчого  підпорядкування,  типу  і  форм власності 
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Закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 

Види благодійних організацій: 

БЛАГОДІЙНЕ 

ТОВАРИСТВО 

Благодійна організація, 

яка створена не менше 

ніж двома засновниками 

та діє на підставі 

статуту 

БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

Благодійна організація, установ-

чий акт якої визначає активи, 

які один або кілька засновників 

передають для досягнення цілей 

благодійної діяльності за раху-

нок таких активів та/або доходів 

від таких активів. Засновник або 

засновники благодійної устано-

ви не беруть участі в управлінні 

благодійною установою 

Благодійна організація, 

яка діє на підставі статуту, 

має учасників та управля-

ється учасниками, які не 

зобов’язані передавати цій 

організації будь-які активи 

для досягнення цілей бла-

годійної діяльності. Благо-

дійний фонд може бути 

створено одним чи 

кількома засновниками 

Благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх 

державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців" 
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Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги 

                                        в Мінсоцполітики України  

ЮРИДИЧНА ОСОБА 

(БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ) 

1) заява 

2) орієнтовний перелік набувачів гуманітарної 

допомоги - юридичних осіб та/або інформацію 

про орієнтовну кількість населення, що потребує 

допомоги; 

3) документи, необхідні для визнання вантажів, 

коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних 

робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою: 

   заява про визнання вантажу гуманітарною 

допомогою; 

   письмова пропозиція донора про надання 

гуманітарної допомоги; 

   план розподілу вантажу набувачам; 

4) нотаріально засвідчена копія установчих 

   документів. 

 

МІНІСТЕРСТВО 

СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

ВКЛЮЧЕННЯ ДО 
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ДОПОМОГИ 

Постанова КМУ № 39 

від 30.01.2013 
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Прийняття рішення про визнання товарів 

                             гуманітарною допомогою 

ЮРИДИЧНА ОСОБА 

(БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ) 

 

Заява та документи на товари 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

Організація розгляду та прийняття 

рішення про визнання товарів 

гуманітарною допомогою 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Пропозиції щодо визнання 
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Пропозиції щодо визнання 

 

до 10 днів 

Постанова КМУ № 241 

від 25.03.2013 
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Митне оформлення товарів гуманітарної допомоги 

НЕРЕЗИДЕНТ 

ДОНОР 

 

Письмова 

пропозиція 

 

ЮРИДИЧНА ОСОБА 

(БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ) 

 

Заява довільної форми 

МИТНИЦЯ 

 

Безкоштовні послуги митних 

брокерів 

МИТНИЙ БРОКЕР 

 

Заповнення та подання 

митної декларації 

 

- Першочерговий пропуск через митний кордон; 

- Митне оформлення протягом 4-х годин. 
Постанова КМУ № 544 

від 22.03.2000 


