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Протокол (рішення) № 3  

засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги  
 

                                                                                        29 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. 
Відсутні: Пронь І.С., Разумей М.М., Шебеко Т.І. (відпустка).                                                 
 

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. 
  
         2. ВИРІШИЛИ: 
         2.1. Відповідно до статей 1, 3, 5, 6 Закону України “Про гуманітарну 
допомогу” визнати гуманітарною допомогою для безподаткового митного 
оформлення вантаж вагою 445 кг (брутто), 432,5 кг (нетто) вартістю            
17595,00 євро наданого донором Рятувальним департаментом Естонії 
м. Таллінн згідно проформи-рахунку від 15 березня 2021 року № 1.1-3.1/176, 
благодійній організації “Благодійний Фонд “Об’єднані заради миру” в якості 
гуманітарної допомоги (49125, м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, буд. 3, кв. 70), 



для забезпечення ним комунальних закладів “Стародобровільський 
психоневрологічний інтернат”, “Могилівський геріатричний пансіонат” 
Дніпропетровської обласної ради та Благодійнії організації “Благодійний Фонд 
“Об’єднані заради миру” згідно з додатком.    

2.2. 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; 

надати копії рішення робочої групи з питань гуманітарної допомоги до 
Міністерства соціальної політики України та Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській області. 
 
                                                                            Термін: протягом одного робочого   
             дня після прийняття рішення 
 
         2.3. Благодійній організації “Благодійний Фонд “Об’єднані заради миру” 
надавати до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
звіти про розподіл та використання гуманітарної допомоги.  

 
                                                                            Термін: щомісяця до 03 числа       
                                                                             наступного місяця 
 
         2.4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
забезпечити контроль за розподілом та використанням вантажу, визнаного 
гуманітарною допомогою. 
 
                                                                            Термін: щомісяця, до 05 числа           
                                                                             наступного місяця 
 

Результати поіменного голосування: 
 
“за” – 10 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., Стороженко Р.Ю., Тітаренко П.В.. 

 

“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



 

 


