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Протокол (рішення) № 2  

засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги  
 

                                                                                        06 квітня 2021 року 

                                                                                        м. Дніпро о 10.00 

 

Головував:  

заступник голови облдержадміністрації, голова робочої групи з питань 
гуманітарної допомоги ГОРБ О.В. 

 

Присутні: члени робочої групи з питань гуманітарної допомоги                                                
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Розгляд питання та прийняття рішення, щодо визнання гуманітарною 
допомогою вантажу вагою до 3 тонн, наданого донором Рятувальним 
департаментом Естонії. 

 
1. СЛУХАЛИ:  
1.1. Інформацію заступника голови облдержадміністрації, голову 

робочої групи з питань гуманітарної допомоги Горб О.В., щодо можливого 
визнання гуманітарною допомогою вантажу вагою 445 кг (брутто), 432,5 кг 
(нетто) вартістю 17595,00 євро наданого донором Рятувальним департаментом 
Естонії м. Таллінн, благодійній організації “Благодійний Фонд “Об’єднані 
заради миру” в якості гуманітарної допомоги.    
 1.2. Заступник начальника відділу забезпечення соціальних гарантій та 
моніторингу управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок 
надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації - секретар робочої групи Тітаренко П.В., ознайомив 
членів робочої групи з документацією наданою благодійною організацією 
“Благодійний Фонд “Об’єднані заради миру”, клопотаннями та пропозиціями 
наданими до робочої групи. 
 З урахуванням інформації наданої Головним управлінням Державної 
податкової служби України у Дніпропетровській області (лист від 05 квітня 
2021 року № 7791/5/04-36-18-04-13), згідно податкових баз Державної 
податкової служби України (далі – ДПС) комунальне підприємство 
“Муніципальна варта” Дніпровської міської ради (далі – КП “Муніципальна 
варта” ДМР) є платником податку на прибуток, основний код економічної 
діяльності – “Діяльність приватних охоронних служб”.  



 Інформація щодо статусу юридичної особи, як набувача гуманітарної 
допомоги згідно норм пунктів “а”, “б”, “в”, “г,” “г” абзацу п’ятого статті 1 
Закону України “Про гуманітарну допомогу”  в наданих на розгляд документах 
не підтверджена.   
  

ВИРІШИЛИ: 
Керуючись Законом України “Про гуманітарну допомогу”, враховуючи 

відсутність інформації, що підтверджує статус юридичної особи, як набувача 
гуманітарної допомоги КП “Муніципальна варта” ДМР (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) інформувати отримувача гуманітарної 
допомоги про необхідність доопрацювання документів та надання додаткових 
довідок КП “Муніципальна варта” ДМР для підтвердження статусу набувача 
відповідно до чинного законодавства 

Заступнику начальника відділу забезпечення соціальних гарантій та 
моніторингу управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок 
надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації, секретарю робочої групи Тітаренку П.В.: 

забезпечити оприлюднення рішення робочої групи з питань гуманітарної 
допомоги на офіційному вебсайті облдержадміністрації. 
 

Термін: протягом одного 
                                                                                      робочого дня після  
                                                                                      прийняття рішення 
 

Результати поіменного голосування: 
 

“за” – 13 членів робочої групи  
Горб О.В., Кришень О.В., Гиренко Л.А., Демура А.Л., Жуковіна І.Є.,         
Лашко Л.П., Портних В.М., Притискач Н.Т., Пронь І.С., Разумей М.М., 
Стороженко Р.Ю., Тітаренко П.В., Шебеко Т.І. 

 

“проти” – 0; 
“утримались” – 0; 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

Заступник голови облдержадміністрації,  
голова робочої групи з питань  
гуманітарної допомоги                                                                 Ольга ГОРБ 
 
Заступник начальника відділу забезпечення  
соціальних гарантій та моніторингу 
управління з питань соціального захисту  
постраждалих внаслідок надзвичайних 
ситуацій департаменту соціального захисту  
населення облдержадміністрації, секретар 
робочої групи з питань гуманітарної допомоги                        Павло ТІТАРЕНКО 



 

 


