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Волонтерство та сьогодення 

 

Волонтерська діяльність в усьому світі визнається 

суспільно значимою і суспільно корисною. Починаючи з грудня 

2013 року волонтерство стало одним з найвизначніших суспільних 

явищ в Україні. Велика кількість ініціатив самоорганізувалися 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.  

 І хоча ставлення до волонтерів дещо різниться в залежності 

від регіону, переважна більшість українців схвалюють їх 

діяльності, допомагаючи власними силами та коштами. 

Відносини, пов'язані з провадженням волонтерської 

діяльності в Україні, регламентовано Конституцією України,  

Законом України «Про волонтерську діяльність», іншими 

законами, а також міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає 

волонтерську діяльність як добровільну, соціально спрямовану, 

неприбуткову діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом 

надання волонтерської допомоги.  

Розрізняють основні напрямами, за якими така допомога 

здійснюється:                              

- надання волонтерської допомоги з метою підтримки 

малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, 

безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації; 

- здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, 

людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, 

матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та 

допомоги; 

- 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; 



- надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші 

вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; 

- проведення заходів, пов'язаних з охороною 

навколишнього природного середовища, збереженням культурної 

спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та 

культури, місць поховання; 

- сприяння проведенню заходів національного та 

міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових 

спортивних, культурних та інших видовищних і громадських 

заходів; 

- 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. 

Це не вичерпний перелік. Надання волонтерської допомоги 

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, 5 серпня 2015 року Кабінетом Міністрів України був 

затверджений Порядок надання волонтерської допомоги за 

окремими  напрямами волонтерської діяльності.  

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. 

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.  

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.   

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.  

 
Сектор реєстрації нормативно- 

правових актів, правової роботи 

та правової освіти 
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управління юстиції  
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

