
Протокол № 1

засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при 
Запорізький облдержадміністрації 

Дата і час проведення: 07.12.2017 о 13.00
Місце проведення: 300 зала обласної державної адміністрації м. Запоріжжя 

Присутні члени комісії: (Додається)

Запрошені: Качалов Юрій Анатолійович, Німовець Олена Анатолійовна

Головував: заступник голови обласної державної адміністрації - голова 
робочої групи -  Гугнін Едуард Анатолійович

Ознайомив з порядком денним засідання комісії.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення щодо визнання гуманітарною допомогою легкового 
автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, ідентифікаційний номер кузова 
WV2ZZZ2KZBX258530, 2011 року випуску, для подальшої передачі в якості 
гуманітарної допомоги дитині з інвалідністю Німовцю Івану Олексійовичу, 
який перебуває на обліку в Департаменті соціального захисту населення 
облдержадміністрації для забезпечення спец автотранспортом.

2. Про розгляд пропозицій щодо визнання вантажу гуманітарною 
допомогою, який надійшов до «Запорізького міського конгресу інвалідів» 
(пл. Пушкіна, 4 м. Запоріжжя) від «Hilfe fur Kinder in Not Seifhennersdorf e. V. 
VR 7946» з Німеччини (медичний матеріал - 39 од., шерстяні та стегані ковдри 
-  7 од., дитячий одяг б/в - 66 од., постільна білизна - 5 од., тканини - 16 од., 
іграшки та матеріали для творчості - 32 од., предмети хатнього вжитку - 7 од., 
іграшки б/в - 10 од., взуття б/в - 10 од., інвалідні крісла'та ходунки - 6 од., 
загальною вагою 1771,5 кг. (брутто), 1321,6 кг. (нетто), вартістю 1279,35 евро).

СЛУХАЛИ: 
Гугніна Едуард а Анатолійовича

До ЗУ «Про гуманітарну допомогу» внесені зміни, згідно з якими обласні 
державні адміністрації здійснюють:

- визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для 
забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають 
на обліку для їх отримання,
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- визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації зазначених повноважень прийнято розпорядження 
голови облдержадміністрації від 17.06.2016 № 368 «Про створення робочої 
групи з питань гуманітарної допомоги, затвердження її складу та Положення 
про неї».

На засіданні робочої групи з питань гуманітарної допомоги 
розглядаються питання:

1. Щодо визнання гуманітарною допомогою легкового автомобіля 
VOLKSWAGEN CADDY, ідентифікаційний номер кузова 
WV2ZZZ2KZBX258530, 2011 року випуску, для забезпечення дитини з 
інвалідністю Німовця Івана Олексійовича

Німовець Іван Олексійович, 08.01.2007 року народження, зареєстрований 
за адресою: вул. Героїв 93-ї бригади (Гудименка) 3/4, м. Запоріжжя,
перебуває на обліку в Департаменті соціального захисту населення 
облдержадміністрації для забезпечення пільговим автомобілем зі звичайним 
керуванням з 11.04.2012. За станом на 01.12.2017 року номер його облікової 
черги -  1433.

Мати, Німовець Олена Анатоліївна, звернулась до Департаменту з 
проханням отримати легковий автомобіль у якості гуманітарної допомоги.

Після надходження до Департаменту письмової пропозиції донора від 
громадянина Німеччини (дарчого листу від 26.09.2017), Департамент 
погодився на отримання гуманітарної допомоги в вигляді легкового автомобіля 
VOLKSWAGEN CADDY, ідентифікаційний номер кузова 
WV2ZZZ2KZBX258530, 2011 року випуску, для забезпечення Німовця Івана 
Олексійовича, надав доручення на ввіз автомобіля в Україну.

Вищевказаний автомобіль був вперше зареєстрований 2011 році (тобто на 
момент ввезення на територію України строк експлуатації автомобіля не 
перевищує 8 років), об’єм двигуна 1598 куб. см, відповідає стандарту Евро 5.

Відповідно до інформації сектору міжнародного поліцейського 
співробітництва ГУ НП в Запорізькій області щодо перевірки за обліками 
Генерального Секретаріату Інтерполу від 14.11.2017, автомобіль у розшуку не 
значиться.

Законний представник дитини з інвалідністю, Німовець О.А. на 
теперішній час не користується автомобілем, строк експлуатації якого менше 
10 років, за останні 7 років не реєструвала на своє ім’я автомобіль строк 
експлуатації якого менше 5 років, що дає дозвіл на забезпечення автомобілем, 
відповідно до п.5 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого 
постановою КМУ від 19.07.2006 № 999.

Члени робочої групи ознайомлені з пакетом документів.

СЛУХАЛИ:



Жездріну Оксану Василівну, начальника відділу організації митного 
контролю Запорізької митниці ДФС, про дотримання всіх вимог при ввезенні та 
реєстрації автомобіля в якості гуманітарної допомоги.

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи вищезазначене, рекомендувати голові ОДА визнати 
гуманітарною допомогою легковий автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 
ідентифікаційний номер кузова WV2ZZZ2KZBX258530, 2011 року випуску, для 
забезпечення дитини з інвалідністю Німовця Івана Олексійовича.

Голосували:

За - 9 осіб;

Проти - 0 осіб;

Утрималися - 0 осіб.

2. Щодо визнання вантажу гуманітарною допомогою, який надійшов до 
«Запорізького міського конгресу інвалідів» (пл. Пушкіна, 4 м. Запоріжжя) від 
«Hilfe fur Kinder in Not Seifhennersdorf e. V. VR 7946» з Німеччини (медичний 
матеріал - 39 од., шерстяні та стегані ковдри -  7 од., дитячий одяг б/в - 66 од., 
постільна білизна - 5 од., тканини - 16 од., іграшки та матеріали для творчості - 
32 од., предмети хатнього вжитку - 7 од., іграшки б/в - 10 од., взуття б/в - 10 
од., інвалідні крісла та ходунки - 6 од., загальною вагою 1771,5 кг. (брутто), 
1321,6 кг. (нетто), вартістю 1279,35 евро).

«Запорізький міський конгрес інвалідів» (пл. Пушкіна, 4, м. Запоріжжя), 
керівник Качалов Юрій Анатолійович, зареєстрований в Єдиному реєстру 
отримувачів гуманітарної допомоги 20.09.2013.
«Запорізьким міським конгресом інвалідів» для розгляду надані наступні 
документи:

1. Заява про визнання вантажу гуманітарною допомогою;
2. Письмова пропозиція донора про надання гуманітарної допомоги 

(дарчий лист);
3. Інвойс (рахунок-фактура) 10092017 з переліком вантажу з перекладом 

на українську мову;
4. Гарантійний лист (підтвердження) від донора щодо проведення 

дезінфекції та зносу речей з перекладом на українську мову;
5. План розподілу гуманітарної допомоги;
6. Заяви набувачів.
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Члени робочої групи ознайомлені з пакетом документів.

СЛУХАЛИ:

Ніколову Світлану Володимирівну, державного інспектора відділу 
комунікацій Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій 
області про відповідність наданих документів вимогам ЗУ «Про гуманітарну 
допомогу».

Волкову Олену Іванівну, директора БФ «Християнський центр 
реабілітації» про надання гуманітарної допомоги «Запорізьким міським 
конгресом інвалідів» протягом 2015-2017 років громадянам, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи вищезазначене, рекомендувати голові ОДА визначити 
гуманітарною допомогою вантаж, який надійшов до «Запорізького міського 
конгресу інвалідів» ) від «Hilfe fur Kinder in Not Seifhennersdorf e. V. VR 7946» 
з Німеччини загальною вагою 1771,5 кг. (брутто), 1321,6 кг. (нетто), вартістю 
1279,35 евро).

Голосували:

За - 9 осіб;

Проти - 0 осіб;

Утрималися - 0 осіб.

Заключне слово головуючого.

Дякую всім за участь в засіданні робочої групи.

Заступник голови 
облдержадміністрації, 
голова робочої групи Е.А. Гугнін


