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Головував:  

заступник голови облдержадміністрації,  

голова робочої групи з питань  

гуманітарної допомоги                                                                          ГРИЦАЙ І.О. 
 

Присутні:  

заступники голови робочої групи з питань гуманітарної допомоги                

Кришень О.В., Аверкін М.В. та члени Гиренко Л.А., Демура А.Л.,                  

Жуковіна І.Є.,  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: секретар робочої групи Тарасов І.Ю. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

I. Розгляд питання та прийняття рішення, щодо визнання гуманітарною 

допомогою легкового автомобіля для забезпечення ним особи з інвалідністю, 

яка перебуває на обліку для його отримання. 

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

пункту 6 Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та 

Національного банку щодо реалізації Закону України “Про гуманітарну 

допомогу”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                        

від 25.03.2013 № 241 (із змінами) та пункту 41 Порядку забезпечення осіб з 

інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.07.2006 № 999 (зі змінами), за бажанням осіб з інвалідністю 

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть 

забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в 

установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, 

дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Автомобіль, 

отриманий структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як 

гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка перебуває на 

обліку, видається безоплатно такій особі з інвалідністю (за її згодою або за 

згодою законного представника недієздатної особи з інвалідністю), дитині з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14


інвалідністю (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на 

десятирічний строк, прийняти рішення щодо визнання гуманітарною 

допомогою для безподаткового митного оформлення, транспортний засіб для 

особистого використання до 8 місць, багатоцільового транспортного засобу 

(легковий автомобіль) марки VOLKSWAGEN-VW Caddy, VIN-номер: 

WV2ZZZ2KZCX008618, дата першої реєстрації 14.07.2011, наданого 

громадянином Польщі Яцеком Францішек Рихлік, у якості гуманітарної 

допомоги, управлінню соціального захисту населення Павлоградської міської 

ради Максименко Ірині Володимирівні, для забезпечення ним особи з 

інвалідністю дитинства І групи Максименко Максима Андрійовича. 

 
1. СЛУХАЛИ:  
 Інформацію заступника директора департаменту – начальника управління 

фінансового забезпечення та виконання соціальних програм департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, заступника голови 
робочої групи Михайла АВЕРКІНА, який повідомив, що відповідно до       
пункту 7 положення про робочу групу з питань гуманітарної допомоги 
затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 25.03.2016 № Р–128/0/3-16 Рішення робочої групи 
приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів та оформлюється 
протоколом, який підписується головуючим і секретарем.  

 У зв’язку з відсутністю з поважних причин секретаря робочої групи 
запропонував на час його відсутності визначити секретарем робочої групи, 
заступника начальника відділу забезпечення соціальних гарантій та 
моніторингу управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок 
надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації ТІТАРЕНКА П.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Тимчасово на час засідання визначити секретарем робочої групи 

заступника начальника відділу забезпечення соціальних гарантій та 

моніторингу управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації ТІТАРЕНКА Павла Володимировича. 

 

Рішення прийнято:  

  “ за ”                     - 14 

  “ проти ”              -  0 

  “ утримались ”    -  1 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 Інформацію щодо можливого визнання гуманітарною допомогою 

легкового автомобіля, наданого донором громадянином Польщі Яцеком 

Францішек Рихлік. 

 Заступник начальника відділу забезпечення соціальних гарантій та 

моніторингу управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок 



надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації ТІТАРЕНКО П.В. ознайомив членів робочої групи з 

документацією наданою управлінням соціального захисту населення 

Павлоградської міської ради, дарувальником та заявником (копіями з 

перекладом (завірених приватним нотаріусом Дніпровського міського 

нотаріального округу Корнєєнковою Н.О.) договору дарування від 04.08.2020 

та свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб для особистого 

використання до 8 місць, багатоцільовий транспортний засіб марки 

VOLKSWAGEN-VW Caddy, з VIN-номер: WV2ZZZ2KZCX008618 з датою 

першої реєстрації 14.07.2011, за номером: ZBI 163882045) та з урахуванням 

пропозицій наданих до робочої групи повідомив, що відповідно до статті 6 

Закону України “Про гуманітарну допомогу” не відносяться до гуманітарної 

допомоги підакцизні товари, крім, легкових автомобілів, які на момент 

ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше 

ніж вісім років тому.  

Згідно наданої копії свідоцтва про реєстрацію вищезазначеного 

транспортного засобу, дата першої реєстрації 14.07.2011, що значно перевищує 

норми встановлені статтею 6 Закону України “Про гуманітарну допомогу” та 

унеможливлює визнання вказаного легкового автомобілю гуманітарною 

допомогою (вік авто на час дарування склав 9 років  22 дні).  

 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до статей 5 та 6 Закону України “Про гуманітарну допомогу”, 

враховуючи надані  пропозиції – відмовити у визнанні гуманітарною 

допомогою для безподаткового митного оформлення транспортний засіб для 

особистого використання до 8 місць, багатоцільовий транспортний засіб 

(легковий автомобіль) марки VOLKSWAGEN-VW Caddy, з VIN-номер: 

WV2ZZZ2KZCX008618 з датою першої реєстрації 14.07.2011, наданий 

громадянином Польщі Яцеком Францішек Рихлік, у якості гуманітарної 

допомоги, управлінню соціального захисту населення Павлоградської міської 

ради Максименко Ірині Володимирівні, для забезпечення ним особи з 

інвалідністю дитинства І групи Максименко Максима Андрійовича, згідно з 

додатком. 

 

2.3. Секретарю робочої групи Тітаренку П.В.:  

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; 

повідомити заявника Максименко Ірину Володимирівну про відмову у 

визнанні гуманітарною допомогою для безподаткового митного оформлення 

транспортного засобу (легкового автомобіля) марки VOLKSWAGEN-VW 

Caddy, з VIN-номер: WV2ZZZ2KZCX008618 шляхом надання копії протоколу 

рішення робочої групи з питань гуманітарної допомоги від 28.09.2020 № 2. 



Термін: протягом одного 

робочого дня після прийняття 

рішення 

 

Результати поіменного голосування: 

“за” – 15 членів робочої групи  

Грицай І.О., Кришень О.В., Аверкін М.В. та члени Гиренко Л.А., Демура А.Л.,                  
Жуковіна І.Є.,  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. 

“проти” – 0; 

“утримались” – 0; 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова робочої групи 

з питань гуманітарної допомоги                                                Ірина ГРИЦАЙ 

 

Секретар робочої групи  

з питань гуманітарної допомоги                                                Павло ТІТАРЕНКО



Засідання № 2                                                                             28 вересня 2020 року 

 

Поіменний список голосування членів робочої групи з питань гуманітарної 

допомоги про прийняте рішення щодо відмови у визнанні гуманітарною 

допомогою легкового автомобіля марки VOLKSWAGEN-VW Caddy,                   

VIN-номер: WV2ZZZ2KZCX008618, дата першої реєстрації 14.07.2011, 

наданого громадянином Польщі Яцеком Францішек Рихлік, у якості 

гуманітарної допомоги, Максименко Ірині Володимирівні, для забезпечення 

ним особи з інвалідністю дитинства І групи Максименко Максима 

Андрійовича. 

 

П.І.Б. Посада  
 

За / проти Підпис 

    
ГРИЦАЙ 
Ірина Олегівна 
 

заступник голови 
облдержадміністрації, 
голова робочої групи 
 

 
 
__________ 

 
 
______________ 

КРИШЕНЬ  
Олена 
Вікторівна 
 

директор департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації,  
заступник голови робочої 
групи  
 

 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
______________ 

АВЕРКІН 
Михайло 
Вікторович 

заступник директора 
департаменту – начальник 
управління фінансового 
забезпечення та виконання 
соціальних програм 
департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації,  
заступник голови робочої 
групи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 

ТАРАСОВ 
Ігор Юрійович  

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 
 

 
__________ 

 
______________ 

ГИРЕНКО 
Лілія 
Анатоліївна  

начальник управління 
гуманітарної, соціально-
культурної сфери та освіти 
виконавчого апарату 
Дніпропетровської 
обласної ради 
 

 
 
 
 
 
__________ 
 

 
 
 
 
 
______________  
 

ДЕМУРА 
Антон Львович 
 

заступник директора 
департаменту освіти і 
науки 
облдержадміністрації 
 

 
 
 
__________ 

 
 
 
______________ 

ЖУКОВІНА 
Ірина Євгенівна 
 

головний державний 
ревізор-інспектор відділу 
адміністрування податку на 
прибуток управління 
податків і зборів з 
юридичних осіб Головного 
управління ДПС у 
Дніпропетровській області  
 

 
 
 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
______________ 

ЛАШКО 
Людмила 
Петрівна 

голова Дніпропетровської 
обласної організації 
Товариства Червоного 
Хреста України  
 

 
 
 
__________ 

 
 
 
______________ 

ЛАХНОВА 
Тетяна 
Вікторівна 
 

заступник начальника 
управління з питань 
соціального захисту 
постраждалих внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації – 
начальник відділу з питань 
внутрішньо переміщених 
осіб  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 



РАЗУМЕЙ 
Максим 
Миколайович 

начальник відділу 
запобігання та протидії 
контрабанді наркотиків і 
зброї управління 
забезпечення протидії 
митним правопорушенням 
Дніпровської митниці 
Держмитслужби  
 

 
 
 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
______________ 

ПОРТНИХ 
Валентина 
Миколаївна 

головний спеціаліст відділу 
санітарно-
епідеміологічного нагляду 
та організації 
розслідування спалахів 
управління державного 
нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Дніпропетровській області  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 

ПРОНЬ 
Ірина Сергіївна 

директор 
Дніпропетровського 
обласного відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів  
 

 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
______________ 

ПРИТИСКАЧ 
Наталія 
Теодозіївна 
 

начальник відділу преси та 
моніторингу засобів 
масової інформації 
управління інформаційної 
діяльності департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації 
 

 
 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
 
______________ 

СТОРОЖЕНКО  
Роман Юрійович 

начальник відділу 
стратегічного розвитку та 
моніторингу якості 
медичної допомоги 
департаменту охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 
 

 
 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
 
______________ 



ТІТАРЕНКО  
Павло 
Володимирович 
 
 

заступник начальника 
відділу забезпечення 
соціальних гарантій та 
моніторингу управління з 
питань соціального захисту 
постраждалих внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 

ШЕБЕКО  
Тетяна Іванівна 

директор департаменту 
фінансів 
облдержадміністрації 
 

 
 
__________ 

 
 
______________ 

 


