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Головував:  

директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації,  

заступник голови робочої групи 

з питань гуманітарної допомоги                                                    КРИШЕНЬ О.В. 
 

Присутні:  

заступник голови робочої групи з питань гуманітарної допомоги                

Аверкін М.В., секретар робочої групи Тарасов І.Ю. та члени Гиренко Л.А.,   

Жуковіна І.Є., Розумей М.М., Лахнова Т.В., Лашко Л.П., Портних В.М., 

Притискач Н.Т., Пронь І.С., Разумей М.М., Стороженко Р.Ю., Тітаренко П.В., 

Шебеко Т.І. 

Відсутні з поважних причин: 

Демура А.Л. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 Розгляд питання та прийняття рішення, щодо визнання гуманітарною 

допомогою вантажу вагою до 3 тонн, наданого донором ТОВ “К.Д.М. 

ПАРТНЕРС”, Федерації єврейських громад України. 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу”, 

пункту 6 Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та 

Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в 

іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 241   

(із змінами) прийняти рішення щодо визнання гуманітарною допомогою для 

безподаткового митного оформлення вантажу вагою 486,00 кг нетто              

(528,20 кг брутто) та загальною вартістю 13180,00 євро згідно з некомерційним 

інвойсом  від 26 жовтня 2020 року KDM/FJC-825-15, який відправлений ТОВ 

“К.Д.М. ПАРТНЕРС” Лондон на адресу Релігійної Організації “Релігійний 

центр - Об’єднання (Федерація) Хасидів ХАБАД Любавич іудейських 



релігійних громад та організацій України” для забезпечення ним Благодійної 

Організації “Фонд Спадщини”. 

 

1.  СЛУХАЛИ:  

Інформацію директора департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, заступника голови робочої групи Олени КРИШЕНЬ, 

щодо можливого визнання гуманітарною допомогою вантажу вагою до 3 тонн, 

наданого донором ТОВ “К.Д.М. ПАРТНЕРС”, Федерації єврейських громад 

України, для забезпечення ним Благодійної Організації “Фонд Спадщини”. 
     

 Головний спеціаліст відділу забезпечення соціальних гарантій та 

моніторингу управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації - секретар робочої групи ТАРАСОВ І.Ю. ознайомив 

членів робочої групи з документацією наданою Релігійною Організацією 

“Релігійний центр - Об’єднання (Федерація) Хасидів ХАБАД Любавич 

іудейських релігійних громад та організацій України” на вантаж згідно з 

некомерційним інвойсом від 26 жовтня 2020 року KDM/FJC-825-15, який 

відправлений ТОВ “К.Д.М. ПАРТНЕРС” Лондон, клопотанням Київської 

міської державної адміністрації про доцільність визнання вищезазначеного 

вантажу гуманітарною допомогою та пропозиціями наданими до робочої групи 

про визнання вантажу гуманітарною допомогою для безподаткового митного 

оформлення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

2. Відповідно до статей 1, 3, 5, 6 Закону України “Про гуманітарну 

допомогу” визнати гуманітарною допомогою для безподаткового митного 

оформлення вантаж вагою 486,00 кг нетто (528,20 кг брутто)  та загальною 

вартістю 13180,00 євро згідно з некомерційним інвойсом від 26 жовтня            

2020 року KDM/FJC-825-15, який відправлений донором ТОВ “К.Д.М. 

ПАРТНЕРС” Лондон, згідно з додатком. 

 

2.1. Головному спеціалісту відділу забезпечення соціальних гарантій та 

моніторингу управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, секретарю робочої групи Тарасову І.Ю.: 

надати копії протоколу рішення робочої групи з питань гуманітарної 

допомоги до Міністерства соціальної політики України та Головного 

управління ДПС у Дніпропетровській області; 

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” – 15 членів робочої групи  

Кришень О.В., Аверкін М.В. та члени Гиренко Л.А., Жуковіна І.Є.,               
Розумей М.М.,  Лахнова Т.В., Лашко Л.П., Портних В.М., Притискач Н.Т.,  
Пронь І.С., Разумей М.М., Стороженко Р.Ю., Тітаренко П.В.,                               
Тарасов І.Ю., Шебеко Т.І.. 

“проти” – 0; 

“утримались” – 0; 

Рішення прийнято. 

 

 

Директор департаменту соціального  

захисту населення облдержадміністрації, 

заступник голови робочої групи  

з питань гуманітарної допомоги                                                   Олена КРИШЕНЬ 

 

Головний спеціаліст 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                               Ігор ТАРАСОВ



 


