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Вступ 

 
Волонтерська діяльність в усьому світі визнається суспільно значимою 

і суспільно корисною. Роком виникнення волонтерського руху у світі 

вважається 1859.  В Україні волонтерство з'явилося на початку 90-х років 

минулого сторіччя. Офіційно поняття волонтерської діяльності було 

визначено Положенням про волонтерську діяльність у сфері надання 

соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 грудня 2003 року (втрата чинності 16.07.2011). 

Починаючи з грудня 2013 року, волонтерство стало одним з 

найвизначніших суспільних явищ в Україні. Велика кількість ініціатив само 

організувалися в умовах масових акцій протесту, подій на Майдані, агресії 

Російської Федерації. Всі сили було скоординовано і направлено на 

забезпечення української армії необхідним одягом, військовим інвентарем, 

шоломами, бронежилетами, медикаментами та засобами особистої гігієни.  

Не оминути вагомий вклад волонтерів у зборі коштів на проведення 

складних операцій поранених військових та їх реабілітацію. Значні суми 

коштів збираються для підтримки цивільного населення, яке постраждало 

внаслідок проведення терористичних актів на території Донецької та 

Луганської областей.   

І хоча ставлення до волонтерів дещо різниться в залежності від регіону, 

переважна більшість українців схвалюють їх діяльності, допомагаючи 

власними силами та коштами. 
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I. Волонтерська діяльність та основні засади її провадження в 

Україні 

 

Відносини, пов'язані з провадженням волонтерської діяльності в 

Україні, регламентовано Конституцією України,  Законом України «Про 

волонтерську діяльність», іншими законами, міжнародними договорами, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також 

іншими нормативно-правовими актами.  

Під волонтерською діяльністю розуміється  добровільна, соціально 

спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом 

надання волонтерської допомоги.  

 

Ґрунтується така діяльність на принципах: 

- законності;  

- гуманності;  

- рівності; 

- добровільності;  

- безоплатності; 

- неприбутковості. 

 

Основними напрямами, за якими вона здійснюється, є:  

1) надання волонтерської допомоги з метою підтримки 

малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, 

осіб, що потребують соціальної реабілітації; 

2) здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми 

похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші 

особливості потребують підтримки та допомоги; 

3) надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого 

періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 

антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних 

випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним 

особам; 

4) надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади 

обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; 

5) проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього 

природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-

культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; 

6) сприяння проведенню заходів національного та міжнародного 

значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та 

інших видовищних і громадських заходів; 

7) надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 

8) надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим 

військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної 
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влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи 

воєнного стану, проведення антитерористичної операції. 

Це не вичерпний перелік. Надання волонтерської допопомги можливо і 

за іншими напрямами, не забороненими законодавством.  

Не дивно, що волонтерські ініціативи в Україні переважно працюють 

незалежно від держави, адже дуже велика кількість з них незареєстровані. 

Однак, держава в особі її органів та посадових осіб підтримує громадську 

ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, гарантує і забезпечує 

захист передбачених Конституцією України  та законами прав, свобод і 

законних інтересів волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги, 

організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Так, при 

Міністерстві соціальної політики функціонує Рада з координації роботи щодо 

надання волонтерської та благодійної допомоги, основними завданнями якої 

є: 

- визначення потреб осіб похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщених осіб, учасників 

антитерористичної операції; 

- сприяння координації дій регіональних рад з надання волонтерської і 

благодійної допомоги; 

- проведення аналізу та підбиття підсумків зазначеної діяльності рад; 

- визначення шляхів, механізму і способів вирішення проблем, що 

виникають у наданні волонтерської та благодійної допомоги; 

- розробка законодавства з питань волонтерство і благодійності в 

Україні; 

- запровадження щорічного конкурсу „Волонтер року”, підведення 

його підсумків і відзначення переможців та інше.  

 

 

II. Правовий статус волонтерів 

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про волонтерську діяльність» 

волонтером є фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану 

неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. 

Стати  волонтерами можуть  громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є 

дієздатними.  

Особи віком від 14 до 18 років можуть здійснювати волонтерську 

діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-

вихователів або піклувальника.  

Для осіб віком від 14 до 18 років встановлюються обмеження у 

здійсненні волонтерської діяльності, зокрема за напрямами надання 

волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру; надання волонтерської допомоги 

Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових 

режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної 

операції; а також у медичних закладах. 

Волонтери надають волонтерську допомогу: 

- на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності 

волонтерів,  

- на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, 

укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору. 

Надавати  допомогу волонтери можуть і індивідуально, при цьому вони 

зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що 

вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї 

діяльності волонтерів.  

Однак, є обмеження - волонтери не можуть надавати волонтерську 

допомогу індивідуально за напрямами надання волонтерської допомоги для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру; надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам 

державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції. 

 

Волонтер має право на: 

- належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, 

отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови 

провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами 

захисту, спорядженням та обладнанням; 

- зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-

виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає 

отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу; 

- відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської 

діяльності, у випадках передбачених законодавством; 

- інші права, передбачені договором про провадження волонтерської 

діяльності та законодавством. 

 

Волонтер зобов’язаний: 

- сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з 

провадженням волонтерської діяльності; 

- у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд 

та надавати довідку про стан здоров’я; 

- у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку); 

- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на 

репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться 

волонтерська діяльність; 

- дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом; 
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- у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності 

та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера 

відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором; 

- відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним 

волонтерської діяльності. 

 

III. Порядок надання волонтерської допомоги за окремими 

напрямами волонтерської діяльності 

 

5 серпня 2015 року Кабінетом Міністрів України був затверджений 

Порядок надання волонтерської допомоги за окремими  напрямами 

волонтерської діяльності (постанова від 5 серпня №556).  

Цією постановою Уряд визначив умови надання  допомоги за сприяння 

проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з 

організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і 

громадських заходів, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру. 

 

 Організації, що залучають волонтерів до своєї діяльності: 

- визначають обсяг потреби у волонтерах; 

- установлюють залежно від напряму діяльності критеріїв відбору 

волонтерів за погодженням з організаторами заходів, органом виконавчої 

влади або органом місцевого самоврядування, відповідальним за їх 

проведення; 

- оголошують конкурс з метою залучення волонтерів (умови, строки та 

порядок проведення конкурсу визначаються організаціями за погодженням з 

організаторами заходів, органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування, відповідальним за їх проведення); 

- проводять співбесіди з особами, які виявили намір бути волонтерами; 

- укладають договори з особами, які пройшли конкурс, проводять їх 

навчання (інструктаж). 

  

До надання волонтерської допомоги за напрямом ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не можуть 

залучатися діти віком від 14 до 18 років. 

Волонтер, який залучається до надання волонтерської допомоги, 

повинен пройти навчання (інструктаж), та у разі потреби подальшу 

підготовку (перепідготовку) залежно від напряму та специфіки волонтерської 

діяльності. 

Організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів, можуть 

забезпечувати їх екіпіровкою залежно від специфіки заходу за погодженням з 

організаторами заходів. 

Волонтерська діяльність за напрямом сприяння проведенню заходів 

національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових 

спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів, 
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провадиться відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють 

загальний порядок проведення таких заходів. 

Організації, що залучають волонтерів до ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, керуються 

Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами у 

відповідній сфері. 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

для залучення волонтерів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру завчасно формують списки 

волонтерів, які пройшли відповідну підготовку (інструктаж). У списках 

волонтерів зазначається старший групи, який координує їх діяльність. 

Волонтери залучаються до діяльності за межами небезпечної зони 

надзвичайної ситуації для забезпечення дій аварійно-рятувальних та 

медичних формувань.  

 

Як бачимо, волонтерська діяльність пов’язана з низкою небезпек. 

Серед них підриви, підпали, протистояння активістів, негативні настрої 

мирного населення, конфлікти з правоохоронними органами тощо. Ці люди 

майже щодня стикаються з пораненими, на власні очі бачать біль і 

страждання людей. А тому, для забезпечення їх безпеки наразі 

обговорюється можливість надання волонтерам права носити зброю та мати 

засоби персонального захисту, адже на передовій вони опиняються під 

обстрілами нарівні з бійцями. 

Волонтерська діяльність – це діяльність за покликом серця. Серед 

волонтерів найбільше представників середнього класу, які мають вищу 

освіту, що означає, що серед іншого, вони ще й є носіями певних цінностей, 

які характерні для європейського суспільства. Їх здатність до організації та 

конструктивної роботи вже стала прикладом того, що зміни в державі можна 

досягти не лише протистоянням з владою, а беручи на себе відповідальність 

та співпрацюючи з нею.  

Популяризація діяльності волонтерів та розповсюдження досвіду їх 

роботи матимуть значний позитивний вплив на подальший розвиток 

українського суспільства, яке наразі як ніколи потребує змін.  
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