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Редакція, прийнята в першому читанні
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 7363
(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Проект

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
,,Про волонтерську діяльність” щодо
підтримки волонтерської діяльності
У зв'язку з необхідністю сприяння
розвитку
волонтерської
діяльності
та
діяльності
неприбуткових
установ
та
організацій, зокрема, в умовах збройної
агресії Російської Федерації проти України
Верховна Рада України постановляє:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
,,Про волонтерську діяльність” щодо
підтримки волонтерської діяльності
-1- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Враховано
Верховна Рада України постановляє:

Преамбулу законопроекту виключити.
-2- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано

Прибрати преамбулу
оскільки, на наш погляд, це не характерно
для таких нормативно-правових актів. Така
преамбула виглядає як обґрунтування мети
внесення запропонованих змін, які доцільно
викладати в пояснювальній записці.
Після назви законопроекту має бути таке:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до…»
-3- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Виключити
5

6

І. Внести до Закону України “Про
волонтерську
діяльність”
(Відомості
Верховної Ради України 2011, № 42, ст. 435 із
наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 1:

7

І. Внести до Закону України “Про
волонтерську
діяльність”
(Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст.
435 із наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 1:
-4- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

абзац другий частини першої доповнити
комою та словами "зокрема, з використанням
мережі Інтернет в онлайн-режимі."
8

частину третю викласти в такій редакції:

9

,,надання волонтерської допомоги з метою
підтримки малозабезпечених, безробітних,
багатодітних, бездомних, безпритульних,
осіб, що потребують соціальної реабілітації,
осіб що перебувають в складних життєвих
обставинах;

частину третю викласти в такій редакції:
-5- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано

Абзац третій пункту 1 розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту:
«3. Волонтерська діяльність здійснюється
за такими напрямами:»
-6- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

надання волонтерської допомоги з метою
підтримки малозабезпечених, безробітних,
багатодітних, бездомних, безпритульних,
осіб, що потребують соціальної реабілітації,
осіб що перебувають в складних життєвих
обставинах, а також внутрішньо переміщених
осіб;
10

здійснення догляду за хворими, особами з
інвалідністю, одинокими, людьми похилого
віку та іншими особами, які через свої фізичні,
матеріальні чи інші особливості потребують
підтримки та допомоги;

11

надання
волонтерської
допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації техногенного чи

-7- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)
Абзац п’ятий пункту 1 розділу
законопроекту викласти в такій редакції:

Враховано
І

"3.
Волонтерська
діяльність
здійснюється за такими напрямами:
надання волонтерської допомоги з метою
підтримки малозабезпечених, безробітних,
багатодітних, бездомних, безпритульних,
осіб, які потребують соціальної реабілітації,
осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах;

здійснення догляду за хворими, особами
з інвалідністю, одинокими, людьми
похилого віку та іншими особами, які через
свої фізичні, матеріальні чи інші
особливості потребують підтримки та
допомоги;
надання
волонтерської
допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації техногенного чи
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

природного характеру, дії особливого
періоду, правових режимів надзвичайного чи
воєнного
стану,
проведення
антитерористичної
операції,
операції
Об’єднаних сил, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації проти України, у
результаті соціальних конфліктів, нещасних
випадків, а також жертвам кримінальних
правопорушень,
біженцям,
внутрішньо
переміщеним особам;

«надання
волонтерської
допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації техногенного чи
природного характеру, дії особливого
періоду, правових режимів надзвичайного чи
воєнного
стану,
проведення
антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій
та
Луганській
областях,
здійснення
заходів,
необхідних
для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресію Російської
Федерації проти України, у результаті
соціальних конфліктів, нещасних випадків, а
також жертвам кримінальних правопорушень,
біженцям, внутрішньо переміщеним особам;»
-8- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

природного характеру, дії особливого
періоду, правових режимів надзвичайного
чи
воєнного
стану,
проведення
антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій
та
Луганській
областях,
здійснення
заходів,
необхідних
для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресію Російської
Федерації проти України та/або іншої країни
проти України, у результаті соціальних
конфліктів, нещасних випадків, а також
жертвам кримінальних правопорушень,
біженцям,
внутрішньо
переміщеним
особам;
Враховано редакційно

Звертаємо вашу увагу, що в абзаці 3 ч. 3 ст.
1 Закону згадується словосполучення
«здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації проти України».
Схоже
формулювання
«заходи
із
забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях» використовувалося у
Законі України «Про особливості державної
політики
із
забезпечення
державного
суверенітету
України
на
тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях», але цей Закон втратив
чинність 07 травня 2022 року. Крім цього, у
законопроекті вживається поняття «ООС».
Проте,
дефініція
поняття
«Операція
об’єднаних сил» відсутнє у чинному
законодавству.
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Пропозиції та поправки до проекту

Недоцільно слова «стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях» замінювати словами
«стримування збройної агресії Російської
Федерації на всій території України або в
окремих її місцевостях». У профільному
законодавстві відсутні визначення та згадка
такої правової конструкції як «стримування
збройної агресії Російської Федерації на
всій території України або в окремих її
місцевостях».
-9- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
надання
волонтерської
допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації техногенного чи
природного характеру, дії особливого
періоду, правових режимів надзвичайного чи
воєнного
стану,
проведення
антитерористичної
операції,
здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації та/або іншої
країни проти України, у результаті соціальних
конфліктів, нещасних випадків, а також
жертвам
кримінальних
правопорушень,
біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
-10- Н.д. Василенко Л. В. (р.к. №224), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59)
В статті 1:
абзац 3 частини 3 викласти в наступній
редакції:
надання
волонтерської
допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації техногенного чи
природного характеру, дії особливого
періоду, правових режимів надзвичайного чи
воєнного
стану,
проведення
антитерористичної
операції,
здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, здійснення заходів,
необхідних для забезпечення оборони
України, захисту безпеки населення та
інтересів держави у зв’язку з військовою
агресією Російської Федерації проти України,
у результаті соціальних конфліктів, нещасних
випадків, а також жертвам кримінальних
правопорушень,
біженцям,
внутрішньо
переміщеним особам;
12

надання волонтерської допомоги особам,
які через свої фізичні або інші вади обмежені
в реалізації своїх прав і законних інтересів;

13

проведення заходів, пов'язаних з охороною
навколишнього природного середовища,
збереженням культурної спадщини, історикокультурного середовища, пам'яток історії та
культури, місць поховання;

14

15
16

сприяння
проведенню
заходів
національного та міжнародного значення,
пов'язаних з організацією спортивних,
культурних,
молодіжних
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, дії правового режиму
надзвичайного стану чи воєнного стану,
проведення антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,

-11- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Враховано частково

Абзац шостий ч. 3 ст. 1 Закону України
"Про волонтерську діяльність" викласти в
такій
редакції:
"проведення
заходів,
пов'язаних з охороною навколишнього
природного середовища, відновленням та
збереженням культурної спадщини, історикокультурного середовища, пам'яток історії та
культури, місць поховання".

-12- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)
Абзац десятий пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«надання
волонтерської
допомоги
Збройним Силам України, іншим військовим
формуванням, правоохоронним органам,
органам державної влади під час дії
особливого періоду, дії правового режиму
надзвичайного стану чи воєнного стану,
проведення антитерористичної операції,

Враховано

надання волонтерської 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 спортивних,
культурних,
молодіжних
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, дії правового режиму
надзвичайного
чи
воєнного
стану,
проведення антитерористичної операції,
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

відсічі і стримування збройної
Російської Федерації проти України;

агресії

Пропозиції та поправки до проекту

здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, здійснення заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресію Російської
Федерації проти України;»
-13- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
надання
волонтерської
допомоги
Збройним Силам України, іншим військовим
формуванням, правоохоронним органам,
органам державної влади під час дії
особливого періоду, дії правового режиму
надзвичайного стану чи воєнного стану,
проведення антитерористичної операції,
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації та/або іншої країни проти України;
-14- Н.д. Василенко Л. В. (р.к. №224), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59)
В статті 1:
абзац 8 частини 3 викласти в наступній
редакції:
надання
волонтерської
допомоги
Збройним Силам України, іншим військовим
формуванням, правоохоронним органам,
органам державної влади під час дії
особливого періоду, дії правового режиму
надзвичайного стану чи воєнного стану,
проведення антитерористичної операції,
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, здійснення заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Федерації у Донецькій та Луганській
областях, здійснення заходів, необхідних
для забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресію Російської
Федерації проти України та/або іншої країни
проти України;
Враховано частково

Враховано

6

№

17

18

Редакція, прийнята в першому читанні

надання волонтерської допомоги для
подолання наслідків пожежі, стихійного лиха,
катастрофи, бойових дій, терористичного
акту, збройного конфлікту, тимчасової
окупації;

надання волонтерської допомоги для
відновлення України після збройної агресії
Російської Федерації проти України;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України;
-15- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Враховано

В абзаці одинадцятому пункту першого
розділу І законопроекту слова «пожежі,
стихійного лиха, катастрофи» виключити.
Обґрунтування:
В проекті закону передбачається окремий
пункт, в якому визначено, що волонтерська
діяльність може здійснюватися за напрямком
- надання волонтерської допомоги для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного або природного характеру, що
вже включає в себе пожежі, стихійні лиха та
катастрофи, а тому недоцільно такі норми
повторювати ще раз в іншому абзаці ст. 1 ЗУ
«Про волонтерську діяльність».
-16- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

надання волонтерської допомоги для
подолання
наслідків
бойових
дій,
терористичного акту, збройного конфлікту,
тимчасової окупації;
-17- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Враховано

Абзац одинадцятий ч. 3 ст. 1 Закону
України "Про волонтерську діяльність"
викласти в такій редакції: "надання
волонтерської допомоги для подолання
наслідків
збройної
агресії
Російської
Федерації проти України, та післявоєнного
відновлення і розвитку України".
Абзац дванадцятий виключити.
-18- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

надання волонтерської допомоги для
подолання
наслідків
бойових
дій,
терористичного акту, збройного конфлікту,
тимчасової окупації;

надання волонтерської допомоги для
подолання наслідків збройної агресії
Російської Федерації проти України та/або
іншої країни проти України, а також для
післявоєнного відновлення і розвитку
України;

Виключити.
-19- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано редакційно

Звертаємо увагу на те, що мова викладення
нормативного матеріалу має бути чітка та
однозначна.
У новій редакції ч. 3 ст. 1 Закону
пропонується змінити перелік напрямів, за

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

якими може здійснюватися волонтерська
діяльність.
Зокрема, одним з таких напрямів в проекті
вважається
«надання волонтерської допомоги для
відновлення України після збройної агресії
Російської Федерації проти України».
Така норма є абстрактною, загальною,
містить ознаки правової невизначеності.
-20- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Виключити

19

20

надання волонтерської допомоги для
подолання
наслідків
збройної
агресії
Російської Федерації проти України;

надання волонтерської допомоги особам /

-21- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

надання волонтерської допомоги для
відновлення об’єктів критичної та іншої
інфраструктури України після збройної
агресії Російської Федерації проти України;
-22- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Враховано

Абзац тринадцятий пункту першого
розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Проект закону містить два окремих, про те
однакових за своєю суттю, можливих
напрямків
здійснення
волонтерської
діяльності – «для відновлення України після
збройної агресії рф проти України» та «для
подолання наслідків збройної агресії рф проти
України». У зв’язку з цим, пропонується
залишити
лише
однин
напрямок
–
відновлення України після збройної агресії
рф. Оскільки в абзаці одинадцятому вже
йдеться про подолання наслідків від бойових
дій, збройного конфлікту, тимчасової
окупації.
-23- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

надання волонтерської допомоги для
подолання
наслідків
збройної
агресії
Російської Федерації та/або іншої країни
проти України;
-24- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано

надання волонтерської допомоги особам/
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах через шкоду, завдану бойовими
діями, терористичним актом, збройним
конфліктом, тимчасовою окупацією;

Пропонуємо за доцільне доповнити
напрямок:
«надання волонтерської допомоги особам
/ сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах через шкоду, завдану бойовими
діями, терористичним актом, збройним
конфліктом,
тимчасовою
окупацією»
наступним «збройною агресією Російської
Федерації проти України»;
-25- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах через шкоду, завдану бойовими
діями, терористичним актом, збройним
конфліктом,
тимчасовою
окупацією,
збройною агресією Російської Федерації
проти України та/або іншої країни проти
України;
Враховано

Абзац 14 пункту першого розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
"надання волонтерської допомоги особам /
сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах через шкоду, завдану бойовими
діями, терористичним актом, збройним
конфліктом,
тимчасовою
окупацією,
збройною агресією Російської Федерації
проти України та/або іншої країни проти
України;"
21

22

сприяння уповноваженому органу з
питань пробації у здійсненні нагляду за
засудженими та проведенні з ними соціальновиховної роботи;
-26- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

сприяння суб’єкту соціального патронажу
в проведенні заходів, спрямованих на
соціальну адаптацію звільнених осіб;
-27- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

Пункт перший розділу I законопроекту
після абзацу 15 доповнити новим абзацом
такого змісту:
"сприяння центральним і місцевим
органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування, підприємствам,
установам та організаціям, об'єднанням
громадян, а також фізичним особам, які
здійснюють
соціальний
патронаж,
в
проведенні заходів, спрямованих на соціальну
адаптацію осіб, які відбули покарання у виді

сприяння уповноваженому органу з
питань пробації у здійсненні нагляду за
засудженими та проведенні з ними
соціально-виховної роботи;
сприяння центральним і місцевим
органам
виконавчої
влади,
органам
місцевого самоврядування, підприємствам,
установам та організаціям, об'єднанням
громадян, а також фізичним особам, які
здійснюють соціальний патронаж, у
проведенні заходів, спрямованих на
соціальну адаптацію осіб, які відбули
покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, а також
звільнені від подальшого відбування
зазначених видів покарань на підставах,
передбачених законом;

9

№

23

Редакція, прийнята в першому читанні

надання
допомоги
особам,
які
постраждали
внаслідок
інфекційних
(небезпечно
інфекційних,
особливо
небезпечних інфекційних) хвороб і епідемій;

24

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк, а також звільнені від
подальшого відбування зазначених видів
покарань
на
підставах,
передбачених
законом;"
-28- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

В абзаці 16 пункту першого розділу I
законопроекту слова "надання допомоги"
замінити словами "надання волонтерської
допомоги"
-29- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

надання волонтерської допомоги особам,
які постраждали внаслідок інфекційних
(небезпечно
інфекційних,
особливо
небезпечних інфекційних) хвороб та
епідемій;

Відхилено

У розділі 1 Законопроекту:
1) пункт 1 після абзацу 16 доповнити
новим абзацом наступного змісту:
«Надання допомоги особам / сім’ям, які
опинилися у складних життєвих обставинах за
кордоном України у зв’язку з бойовими діями,
збройним
конфліктом,
тимчасовою
окупацією».
-30- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

надання
волонтерської
пов’язаної із захистом та
тварин;

Враховано

надання допомоги, що пов’язана
захистом та рятуванням тварин;
-31- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

допомоги,
рятуванням

із

Пункт перший розділу I законопроекту
після абзацу 16 доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Надання волонтерської допомоги, що
пов'язана із захистом та рятуванням тварин;"
25
26

надання волонтерської допомоги за
іншими напрямами, не забороненими
законодавством.
Надання волонтерської допомоги за
зазначеними напрямами може здійснюватись
в онлайн-режимі за допомогою мережі
Інтернет.”

-32- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано

Абзац вісімнадцятий пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Волонтерська допомога за зазначеними
напрямами може здійснюватися в онлайнрежимі за допомогою мережі Інтернет».
-33- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

надання волонтерської допомоги за
іншими напрямами, не забороненими
законодавством.
Волонтерська допомога за зазначеними
напрямами може здійснюватися в онлайнрежимі за допомогою мережі Інтернет та
інших телекомунікаційних мереж";
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Виключити

27

-34- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано редакційно

Надання волонтерської допомоги за
зазначеними напрямами може здійснюватись
за допомогою телекомунікаційних мереж.
-35- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Положення абзацу вісімнадцятого пункту
1 Розділу І законопроекту – виключити.
Обґрунтування:
Проектом
закону
пропонується
передбачити
можливість
надання
волонтерської допомоги за зазначеними
Законом
України
«Про
волонтерську
діяльність» напрямами здійснювати в онлайнрежимі за допомогою мережі Інтернет.
Однак не зрозуміло, яким чином
надаватиметься
волонтерська
допомога,
наприклад, за напрямом:
- здійснення догляду за хворими, особами
з інвалідністю;
- особам, які через свої фізичні або інші
вади обмежені в реалізації своїх прав і
законних інтересів;
- для ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного або природного
характеру тощо.
Наведене положення нівелює як надання
так і отримання волонтерської допомоги
загалом.
-36- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

Абзац 18 пункту першого розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
"Волонтерська допомога за зазначеними
напрямами може здійснюватися в онлайнрежимі за допомогою мережі Інтернет та
інших телекомунікаційних мереж."
-37- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Враховано частково
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Пункт перший розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом сімнадцятим такого
змісту:
«надання допомоги, що пов’язана із
захистом та рятуванням життя тварин, в тому
числі, тих які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації техногенного чи
природного характеру, правових режимів
надзвичайного чи воєнного стану, проведення
антитерористичної
операції,
здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації».
Обґрунтування:
До можливих напрямків здійснення
волонтерської
діяльності
пропонується
включити також надання допомоги, що
пов’язана із захистом та рятуванням життя
тварин. Оскільки, вони також суттєво
постраждали через російську агресію і багато
людей займаються волонтерською допомогою
саме у цій сфері.
28
29

30

частину четверту доповнити новими
абзацами другим – шостим такого змісту:
“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.
Органи державної влади та місцевого
самоврядування, їх посадові особи повинні
забезпечити сприятливі умови для здійснення
волонтерської діяльності, підвищення її
суспільного престижу та створення передумов
для її розвитку, підтримки та заохочення
діяльності волонтерів в Україні.

частину четверту доповнити абзацами
другим – шостим такого змісту:
-38- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано

Абзац двадцятий пункту 1 розділу І
законопроекту виключити
Обгрунтування: Це діюча норма Закону,
тому дублювати її ще раз не доцільно

-39- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Органи державної влади та місцевого
самоврядування,
їх
посадові
особи
забезпечують
сприятливі
умови
для
здійснення
волонтерської
діяльності,
підвищення її соціального престижу та
створення передумов для її розвитку,

Враховано частково

"Органи державної влади та місцевого
самоврядування, їхні посадові особи
забезпечують сприятливі умови для
здійснення
волонтерської
діяльності,
підвищення суспільного престижу такої
діяльності та створення передумов для її
розвитку,
підтримки
та
заохочення
діяльності волонтерів в Україні.
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№

31

32

Редакція, прийнята в першому читанні

Державна
підтримка
волонтерської
діяльності може здійснюватись у вигляді:

надання
правової,
фінансової,
організаційної, методичної, інформаційної
допомоги волонтерам, організаціям та
установам, що залучають волонтерів до
провадження волонтерської діяльності на
території України;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

підтримки
та
заохочення
діяльності
волонтерів в Україні.
-40- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано

Абзац двадцять другий пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
"Державна
підтримка
волонтерської
діяльності може здійснюватися шляхом:"
-41- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Державна підтримка волонтерської
діяльності може здійснюватися шляхом:

Враховано редакційно

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Бюджетного
кодексу
України,
до
законопроекту,
прийняття якого призведе до зміни показників
бюджету,
суб'єкт
права
законодавчої
ініціативи зобов'язаний додати фінансовоекономічне
обґрунтування
(включаючи
відповідні розрахунки).
З огляду, що законопроектом пропонуємо
включити такі положення
«Державна
підтримка
волонтерської
діяльності може здійснюватися у вигляді:
надання
правової,
фінансової,
організаційної, методичної, інформаційної
допомоги волонтерам, організаціям та
установам, що залучають волонтерів до
провадження волонтерської діяльності на
території України;
розробки
та
імплементації
загальнодержавних цільових програм з
підтримки
розвитку
волонтерства
та
підвищення кваліфікації волонтерів»,
таке обґрунтування необхідно подавати.
-42- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

надання
правової,
організаційної,
методичної,
інформаційної
допомоги
волонтерам, організаціям та установам, що
залучають волонтерів до провадження
волонтерської діяльності на території
України;

Враховано

В абзаці двадцять третьому пункту 1
Розділу І законопроекту слово «фінансової»
виключити.
Обґрунтування:
Проектом пропонується передбачити
надання державної підтримки у вигляді
фінансової
допомоги
волонтерській
діяльності, всупереч тому, що остання є
добровільною,
соціально
спрямованою,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

неприбутковою діяльністю. Волонтерська
допомога – роботи та послуги, що безоплатно
виконуються і надаються волонтерами.
Також
необхідно
врахувати,
що
волонтерська
діяльність
є
формою
благодійної діяльності.
Одними з принципів, на яких ґрунтується
волонтерська діяльність є: добровільність,
безоплатність, неприбутковість.
Необхідно звернути увагу, що Законом
України «Про волонтерську діяльність»
передбачена можливість відшкодування
витрат, пов’язаних з наданням волонтерської
допомоги, в тому числі за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів – у разі
укладення з ними договору про надання
волонтерської допомоги.
Статтею 11 названого вище Закону
перелічено види витрат, які можуть бути
відшкодовані,
зокрема
витрати
на
відрядження на території України та за кордон
у межах норм відшкодування витрат на
відрядження, встановлених для державних
службовців, витрати на отримання візи, на
харчування, проживання та інші.
Таким чином, Закон надає право
відшкодування
волонтерам
витрат,
пов’язаних з наданням волонтерської
допомоги та підтверджені документально
(вичерпний перелік) витрат, які є відмінним
від державної підтримки волонтерської
діяльності у вигляді надання фінансової
допомоги.
Наявність такої норми може створити
умови виплат коштів з державного бюджету
без врахування приписів Закону України «Про
публічні закупівлі», адже державна підтримка
(фінансова допомога) надаватиметься за
виконані роботи/послуги волонтера або
відповідної організації згідно напрямів
волонтерської діяльності.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

33

розробки
та
імплементації
загальнодержавних цільових програм з
підтримки
розвитку
волонтерства
та
підвищення кваліфікації волонтерів;

Пропозиції та поправки до проекту

-43- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
В абзаці двадцять четвертому пункту 1
Розділу І законопроекту слова «та підвищення
кваліфікації волонтерів» виключити.
Обґрунтування:
Враховуючи добровільність та соціальну
спрямованість волонтерської діяльності,
державна підтримка у вигляді імплементації
загальнодержавної цільової програми з
підвищення кваліфікації волонтерів є
суперечливою.
Згідно положень статті 2 Закону України
«Про державні цільові програми» державна
цільова
програма
розробляється
за
сукупності таких умов:
існування проблеми, розв’язання якої
неможливе засобами територіального чи
галузевого управління та потребує державної
підтримки,
координації
діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
відповідності мети програми пріоритетним
напрямам державної політики;
необхідності забезпечення міжгалузевих і
міжрегіональних
зв’язків
технологічно
пов'язаних галузей та виробництв;
наявності реальної можливості ресурсного
забезпечення виконання програми.
Підвищення кваліфікації волонтерів, на
нашу думку, не є станом на сьогодні в Україні
проблемою, розв’язання якої неможливе
засобами територіального чи галузевого
управління та потребує державної підтримки.
Крім того, статтею 11 Закону України
«Про державні цільові програми» державна
цільова програма виконується шляхом
здійснення її заходів і завдань органами
державної влади, а також виконавцями,
передбаченими цією програмою.
Наведене свідчить про необхідність
розроблення
та
прийняття
окремих

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розроблення
та
імплементації
загальнодержавних цільових програм з
підтримки розвитку волонтерства;
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№

34

Редакція, прийнята в першому читанні

інших видів державної підтримки.”;

Пропозиції та поправки до проекту

нормативних актів з метою виконання
державної
цільової
програми,
які
регулюватимуть
процедуру,
форми,
тривалість, види підвищення кваліфікації
волонтерів, її періодичність, а також
процедуру визнання результатів підвищення
кваліфікації, що може негативно вплинути на
розвиток волонтерської діяльності в Україні.
-44- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

35

-45- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано редакційно

Доповнення ч. 4 ст. 1 Закону реченням:
«інших видів державної підтримки»
є абстрактним, не відповідає вимогам
правової визначеності.
-46- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано редакційно

інших
видів
державної
підтримки
відповідно до Конституції України, цього та
інших законів.
-47- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

Абзац 25 пункту першого розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
"інших видів державної підтримки
відповідно до законодавства."
-48- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано частково

Пропонуємо внести зміни до статті 4
закону та створення єдиної інформаційноаналітичної системи, яка б забезпечила:
- об’єднання всіх волонтерів/ організацій
та установ, що залучають до своєї діяльності
волонтерів,
а
також
отримувачів
волонтерської допомоги;
створення
особистого
кабінету
волонтера,
отримувача
волонтерської
допомоги, який би надав можливість
відслідковувати статус надання допомоги;
- аналітику по основним потребам
отримувачів волонтерської допомоги та
можливостям волонтерів;

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

надання
інших
видів
державної
підтримки відповідно до законодавства”.

2. Статтю 4 доповнити частиною другою
такого змісту:
"2. Центральні органи виконавчої влади
у
партнерстві
з
неприбутковими
організаціями та установами, які залучають
до своєї діяльності волонтерів, іншими
організаціями, що сприяють розвитку
волонтерства, з метою сприяння розвитку
волонтерського руху в Україні створюють,
розробляють, запускають, адмініструють та
розвивають
інформаційно-аналітичну
платформу
для
інформування
про
можливості волонтерства в Україні та за її
межами,
підтримки
інститутів
громадянського суспільства у залученні
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

- публічність волонтерської діяльності.

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

волонтерів та для розміщення іншої
інформації з метою сприяння розвитку
волонтерського руху в Україні".

-49- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

36

Після пункту першого розділу I
законопроекту доповнити новим пунктом
другим, з подальшою зміною нумерації
пунктів, такого змісту:
"Статтю 4 доповнити частиною другою
такого змісту:
Центральні органи виконавчої влади у
партнерстві з неприбутковими організаціями
та установами, які залучають до своєї
діяльності волонтерів, іншими організаціями,
що сприяють розвитку волонтерства, з метою
сприяння розвитку волонтерського руху в
Україні створюють, розробляють, запускають,
адмініструють та розвивають інформаційноаналітичну платформу для інформування про
можливості волонтерства в Україні та за
кордоном,
підтримки
інститутів
громадянського суспільства у залученні
волонтерів та для розміщення іншої
інформації з метою сприяння розвитку
волонтерського руху в Україні".
-50- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано

37

Пропонуємо доповнити частину 1 статті
5 Закону наступним:
«та внесені до Реєстру неприбуткових
установ та організацій».
-51- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

3. Частину першу статті 5 доповнити
словами
"та
внесені
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій".

Враховано

4. У назві та тексті статті 6 слова «в
районі проведення антитерористичних
операцій, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях» та «у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях» замінити

2) у назві, частині першій, абзаці першому
частини другої, частині третій статті 6:

Пункт 2 розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«у назві, частині першій, абзаці першому
частини другої, частині третій статті 6 слова
«в районі проведення антитерористичних
операцій, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях» та «у районі проведення
антитерористичної
операції,
здійснення
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заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях» замінити словами «в
районі
проведення
антитерористичної
операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, здійснення заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресію Російської
Федерації проти України».
-52- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

словами
«в
районі
проведення
антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій
та
Луганській
областях,
здійснення
заходів,
необхідних
для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресію Російської
Федерації проти України та/або іншої країни
проти України».
Відхилено

2) статтю 6 викласти у такій редакції:
Стаття 6. Виплата одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті) або
інвалідності волонтера внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва), отриманого
під час надання волонтерської допомоги в
районі
проведення
антитерористичних
операцій, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації та/або іншої країни на всій
території України або в окремих її
місцевостях, бойових дій та збройних
конфліктів
1. У разі загибелі (смерті) волонтера під
час надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичних операцій,
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації та/або іншої країни на всій
території України або в окремих її
місцевостях, бойових дій та збройних
конфліктів сім’ї загиблого (померлого), його
батькам та утриманцям виплачується
одноразова грошова допомога в розмірі 600
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

прожиткових
мінімумів,
встановлених
законом для працездатних осіб.
2. У разі встановлення інвалідності
волонтера внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва), отриманого під час
надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичних операцій,
операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації та/або іншої країни на
всій території України або в окремих її
місцевостях, бойових дій та збройних
конфліктів, залежно від ступеня втрати
працездатності йому виплачується одноразова
грошова допомога в такому розмірі:
у разі встановлення інвалідності I групи 300 прожиткових мінімумів, встановлених
законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності II групи 250 прожиткових мінімумів, встановлених
законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності III групи 200 прожиткових мінімумів, встановлених
законом для працездатних осіб.
3.
Виплата
одноразової
грошової
допомоги здійснюється в порядку та на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України. Одноразова грошова допомога
виплачується
за
рішенням
органу,
визначеного Кабінетом Міністрів України.
Відповідний орган приймає зазначене
рішення на підставі звернення набувачів цієї
допомоги до нього, довідки судово-медичної
експертизи про причини смерті або довідки
про характер отриманих поранень у районі
проведення антитерористичної операції,
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації та/або іншої країни на всій
території України або в окремих її
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місцевостях, а також, у разі необхідності,
свідчень керівника одного з підрозділів
Збройних Сил України, інших військових
формувань, правоохоронних органів, органів
державної
влади,
який
перебуває
безпосередньо
в
районі
проведення
антитерористичних операцій, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації та/або іншої
країни на всій території України або в
окремих її місцевостях, бойових дій та
збройних конфліктів. До звернення набувачів
одноразової грошової допомоги також
можуть додаватися інші документи, які
підтверджують факт надання волонтерської
допомоги
в
районі
проведення
антитерористичних операцій, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації та/або іншої
країни на всій території України або в
окремих її місцевостях, бойових дій та
збройних конфліктів.
-53- Н.д. Василенко Л. В. (р.к. №224), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59)
Назву статті 6 викласти в наступній
редакції:
«Виплата одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті) або інвалідності
волонтера».
-54- Н.д. Василенко Л. В. (р.к. №224), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59)
В статті 6:
частину першу викласти в наступній
редакції:
«У разі загибелі (смерті) волонтера під час
надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичних операцій,
здійснення
заходів
із
забезпечення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно
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національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях,
заходів,
необхідних
для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України, бойових дій та
збройних
конфліктів
сім’ї
загиблого
(померлого), його батькам та утриманцям
виплачується одноразова грошова допомога в
розмірі
500
прожиткових
мінімумів,
встановлених законом для працездатних
осіб.»
-55- Н.д. Василенко Л. В. (р.к. №224), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59)
В статті 6:
частину другу викласти в наступній
редакції:
«У
разі
встановлення
інвалідності
волонтера внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва), отриманого під час
надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичних операцій,
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях,
заходів,
необхідних
для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України, бойових дій та
збройних конфліктів, залежно від ступеня
втрати працездатності йому виплачується
одноразова грошова допомога в такому
розмірі:
у разі встановлення інвалідності I групи 250 прожиткових мінімумів, встановлених
законом для працездатних осіб;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно
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у разі встановлення інвалідності II групи 200 прожиткових мінімумів, встановлених
законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності III групи 150 прожиткових мінімумів, встановлених
законом для працездатних осіб.»
-56- Н.д. Василенко Л. В. (р.к. №224), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59)
В статті 6:
частину третю викласти в наступній
редакції:
«Виплата одноразової грошової допомоги
здійснюється в порядку та на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України.
Одноразова грошова допомога виплачується
за рішенням органу, визначеного Кабінетом
Міністрів України. Відповідний орган
приймає зазначене рішення на підставі
звернення набувачів цієї допомоги до нього,
довідки судово-медичної експертизи про
причини смерті або довідки про характер
отриманих поранень у районі проведення
антитерористичної
операції,
здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України, а також, у разі
необхідності, свідчень керівника одного з
підрозділів Збройних Сил України, інших
військових
формувань,
правоохоронних
органів, органів державної влади, який
перебуває безпосередньо в районі проведення
антитерористичних операцій, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, заходів, необхідних для

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України, бойових дій та
збройних конфліктів. До звернення набувачів
одноразової грошової допомоги також
можуть додаватися інші документи, які
підтверджують факт надання волонтерської
допомоги
в
районі
проведення
антитерористичних операцій, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у
зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України, бойових дій та
збройних конфліктів.»
38
39

40

після слів “у районі проведення
антитерористичної
операції“
доповнити
словами “,операції Об’єднаних сил”;
слова ,,стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях” замінити словами
,,стримування збройної агресії Російської
Федерації на всій території України або в
окремих її місцевостях”;
-57- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано частково

Статтю 4 доповнити частиною 2 такого
змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
волонтерської
діяльності
забезпечує
діяльність єдиної інформаційно-аналітичної
системи волонтерів, що містить перелік
організацій та установ, які залучають до своєї
діяльності волонтерів, інформацію про
волонтерську діяльність та волонтерські
заходи.
Порядок
ведення
єдиної
інформаційно-аналітичної
системи
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Висновки, обґрунтування

волонтерів
затверджується
Кабінетом
Міністрів України."
-58- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Враховано редакційно

У пункті третьому розділу І законопроекту
слово «піклувальниками» замінити словами
«опікунами, усиновлювачами, прийомними
батьками, батьками вихователями», а після
слів «соціальної активності особистості»
доповнити словами «із забезпеченням при
цьому найкращих інтересів дитини».
Обґрунтування:
Пропозиція по-перше, спрямована на
приведення положень проекту закону у
відповідність із нормами Цивільного кодексу
України, який передбачає встановлення над
малолітніми особами не піклування, а опіки, а
по-друге, також на узгодження із нормами ЗУ
«Про охорону дитинства», яким передбачено,
що державна політика у сфері охорони
дитинства має ґрунтуються на забезпеченні
найкращих інтересів дитини.
-59- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

абзац перший частини першої статті 7
викласти в такій редакції:
"Волонтер фізична особа – яка добровільно
здійснює 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."
43
44

абзац другий частини першої викласти в
такій редакції:
“Волонтерами можуть стати громадяни
України, іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних
підставах, які є дієздатними. Неповнолітні
особи здійснюють волонтерську діяльність за
згодою батьків (усиновлювачів), прийомних
батьків,
батьків-вихователів
або

-60- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)
Останнє речення абзацу другого ч. 1 ст. 7
Закону
України
"Про
волонтерську
діяльність" викласти у такій редакції: "До
досягнення чотирнадцятирічного віку особа
може здійснювати волонтерську діяльність
виключно спільно з батьками чи опікунами з

Враховано редакційно

5. Абзац другий частини першої статті 7
викласти в такій редакції:
«Волонтерами можуть стати громадяни
України,
іноземці
та
особи
без
громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах, які є дієздатними.
Неповнолітні
особи
здійснюють
волонтерську діяльність за згодою батьків
(усиновлювачів),
прийомних
батьків,
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піклувальника. Неповнолітні особи не можуть
надавати
волонтерську
допомогу
за
напрямами, визначеними абзацами восьмимдесятим, а також абзацами чотирнадцятим та
п’ятнадцятим частини третьої статті 1 цього
Закону, а також у медичних закладах. До
досягнення чотирнадцятирічного віку особа
може здійснювати волонтерську діяльність
виключно
спільно
з
батьками
чи
піклувальниками з метою формування
культури волонтерства та розвитку соціальної
активності особистості.”

метою формування культури волонтерства та
розвитку соціальної активності особистості у
відповідності до прав та інтересів дитини,
визначених чинним законодавством України".
-61- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно

“Волонтерами можуть стати громадяни
України, іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних
підставах, які є дієздатними. Неповнолітні
особи здійснюють волонтерську діяльність за
згодою батьків (усиновлювачів), прийомних
батьків,
батьків-вихователів
або
піклувальника. Неповнолітні особи не можуть
надавати
волонтерську
допомогу
за
напрямами, визначеними абзацами восьмимдесятим, а також абзацами чотирнадцятим та
п’ятнадцятим частини третьої статті 1 цього
Закону, а також у медичних закладах. До
досягнення чотирнадцятирічного віку особа
може здійснювати волонтерську діяльність
виключно спільно з батьками чи опікуна з
метою формування культури волонтерства та
розвитку соціальної активності особистості.”
-62- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

батьків-вихователів або піклувальника.
Неповнолітні особи не можуть надавати
волонтерську допомогу за напрямами,
визначеними абзацами восьмим, десятим,
тринадцятим - п’ятнадцятим частини
третьої статті 1 цього Закону, а також у
медичних закладах. Малолітні особи
можуть
здійснювати
волонтерську
діяльність виключно спільно з батьками
(усиновлювачами), прийомними батьками,
батьками-вихователями чи опікунами з
метою формування культури волонтерства
та
розвитку
соціальної
активності
особистості.
До
малолітніх
осіб
застосовуються такі самі обмеження щодо
напрямів
здійснення
волонтерської
діяльності, що і для неповнолітніх осіб».

Абзац третій пункту 3 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Волонтерами можуть стати громадяни
України, іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних
підставах, які є дієздатними. Неповнолітні
особи здійснюють волонтерську діяльність за
згодою батьків (усиновлювачів), прийомних
батьків,
батьків-вихователів
або
піклувальника. Неповнолітні особи не можуть
надавати
волонтерську
допомогу
за
напрямами, визначеними абзацами восьмим
та десятим, а також абзацами чотирнадцятим
та п’ятнадцятим частини третьої статті 1
цього Закону, а також у медичних закладах.
Малолітні особи можуть здійснювати
волонтерську діяльність виключно спільно
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з
батьками
(усиновлювачами),
прийомними
батьками,
батькамивихователями чи опікунами з метою
формування культури волонтерства та
розвитку
соціальної
активності
особистості.
До
малолітніх
осіб
застосовуються такі ж обмеження щодо
напрямів
здійснення
волонтерської
діяльності, що й для неповнолітніх осіб».
-63- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано

У змінах до ст. 7 Закону пропонуємо
встановити, що
«до досягнення чотирнадцятирічного віку
особа може здійснювати волонтерську
діяльність виключно спільно з батьками чи
піклувальниками з метою формування
культури волонтерства та розвитку соціальної
активності особистості» (абз. 2 ч. 1).
Щоб пропозиція проекту відповідала ЦК
(ч. 1 ст. 58 ЦК), слово «піклувальниками»
пропонуємо замінити словом «опікунами».
До 14 років дитина є малолітньою, над
такими дітьми (які є сиротами або позбавлені
батьківського піклування) встановлюється
опіка.
-64- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Волонтерами можуть стати громадяни
України, іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних
підставах, які є дієздатними. Неповнолітні
особи здійснюють волонтерську діяльність за
згодою батьків (усиновлювачів), прийомних
батьків,
батьків-вихователів
або
піклувальника. Неповнолітні особи не можуть
надавати
волонтерську
допомогу
за
напрямами, визначеними абзацами восьмимдесятим, а також абзацами чотирнадцятим та
п’ятнадцятим частини третьої статті 1 цього
Закону, а також у медичних закладах.
Малолітня
особа
до
досягнення
чотирнадцятирічного віку може здійснювати
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волонтерську діяльність виключно спільно з
батьками чи опікуном, з урахуванням
найкращих інтересів дитини та дотримання її
прав, визначених чинним законодавством
України.
-65- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Четверте речення абзацу третього пункту
третього Розділу І законопроекту –
виключити.
Обґрунтування:
Проектом закону пропонується викласти у
новій редакції абзац другий частини першої
статті 7 Закону України «Про волонтерську
діяльність» в якій передбачити наступне: «до
досягнення чотирнадцятирічного віку
особа може здійснювати волонтерську
діяльність виключно спільно з батьками чи
піклувальниками з метою формування
культури волонтерства та розвитку соціальної
активності особистості».
Враховуючи, що волонтерська діяльність
здійснюється волонтерами шляхом надання
волонтерської допомоги, яка у свою чергу є
роботами та послугами, що безоплатно
виконуються і надаються волонтерами.
В даному випадку необхідно навести
норму статті 31 Цивільного кодексу України,
згідно якої фізична особа, яка не досягла
чотирнадцяти років (малолітня особа), має
право:
- самостійно вчиняти дрібні побутові
правочини;
- здійснювати особисті немайнові права на
результати
інтелектуальної,
творчої
діяльності, що охороняються законом.
Таким чином, малолітня особа не може
виконувати роботи та надавати послуги.
Наведену
норму
також
необхідно
виключити з метою уникнення експлуатації
дитячої праці.
-66- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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45

В абзаці 3 пункту третього розділу I
законопроекту слова
"абзацами
чотирнадцятим
та
п’ятнадцятим" замінити словами "абзацами
тринадцятим - п'ятнадцятим".
-67- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

46

З
огляду
на
те,
що
внесення
законопроектом
змін
до
напрямків
волонтерської діяльності (частина третя статті
1 цього Закону) потребує внесення
відповідних змін до абзацу другого частини
другої статті 7 цього Закону, пропонуємо
таку її редакцію:
«Волонтери
можуть
надавати
волонтерську допомогу 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. Волонтери не можуть надавати
волонтерську допомогу індивідуально за
напрямами, визначеними абзацами восьмим і
дев’ятим частини третьої статті 1 цього
Закону…»
-68- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

47

Пропонуємо внести зміни до абзацу
першого частини 2 статті 7 закону та
викласти його в наступній редакції:
«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, крім випадків передбачених
частиною першою статті 9 цього Закону».
-69- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Враховано редакційно

4) у статті 9:

Пункт четвертий розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«у статті 9:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

6. У статті 9:
у частині першій:
абзац перший доповнити словами «у
письмовій формі»;
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в абзаці першому частини першої після
слів "обов’язково укладається" доповнити
словами "у письмовій формі";
в абзаці третьому частини першої слова та
цифри "від 14" виключити;
частину першу доповнити новим абзацом
четвертим такого змісту:
"у разі відшкодування витрат, пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги";
частину п’яту доповнити абзацом сьомим
такого змісту:
"умови відшкодування витрат, пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги, які
визначені частиною 1 статті 11 цього Закону".
Обґрунтування:
Техніко-юридичні правки.
-70- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

в абзаці третьому слово та цифри «від
14» виключити;
доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
«у разі відшкодування витрат, пов'язаних
з наданням волонтерської допомоги»;
частину п’яту доповнити абзацом
сьомим такого змісту:
«умови та порядок відшкодування
витрат, пов'язаних з наданням волонтерської
допомоги, що визначені частиною першою
статті 11 цього Закону».

Враховано

Пункт 4 розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«у статті 9:
у частині першій:
абзац перший доповнити словами «у
письмовій формі»;
в абзаці третьому слова та цифри, «від 14»
виключити;
доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
«у разі відшкодування витрат, пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги»;
частину п’яту доповнити абзацом сьомим
такого змісту:
«умови та порядок відшкодування витрат,
пов'язаних
з
наданням
волонтерської
допомоги, які визначені частиною 1 статті 11
цього Закону».
48
49
50

в абзаці третьому частини першої слова та
цифри ,,від 14” виключити;
частину першу доповнити новим абзацом
четвертим такого змісту:
“у разі відшкодування витрат, пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги”;
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51

в абзаці другому частини першої після слів
«обов’язково
укладається»
доповнити
словами «у письмовій формі:»;
частину п’яту доповнити абзацом сьомим
такого змісту:

52
53

54

“умови відшкодування витрат, пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги, які
визначені частиною 1 статті 11 цього Закону.”.

Пропозиції та поправки до проекту

-71- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

частину п’яту викласти у такій редакції:
-72- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

5. Договір про провадження волонтерської
діяльності має містити:
адресу місця проживання чи перебування
волонтера, а також місцезнаходження
організації, установи;
контактний номер телефону, електронної
пошти волонтера та організації, установи;
опис волонтерської діяльності;
інформацію про період провадження
волонтерської діяльності;
права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків;
умови відшкодування витрат, пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги, які
визначені частиною 1 статті 11 цього Закону;
умови розірвання договору.
-73- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Враховано

Враховуючи те, що волонтером є фізична
особа та витрати на телефонні послуги не
залежать від місцезнаходження волонтера на
території України,
пропонуємо внести зміни до абзацу
сьомого частини першої статті 11 Закону та
викласти його в одній з наступних редакцій:
«витрати на поштові та телефонні
послуги,
якщо
волонтер
здійснює
волонтерську діяльність поза межами
України»
або
«витрати на поштові та телефонні
послуги,
пов’язані
зі
здійсненням
волонтерської діяльності»
-74- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

7. Абзац сьомий частини першої статті 11
викласти в такій редакції:
"витрати на поштові та телефонні
послуги,
пов’язані
із
здійсненням
волонтерської діяльності".
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5) частину першу статті 10 викласти у такій
редакції:
1. Договір про надання волонтерської
допомоги
в
обов’язковому
порядку
укладається:
за бажанням отримувача волонтерської
допомоги;
з іноземцем, особою без громадянства,
який (яка) залучається до провадження
волонтерської діяльності.
-75- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

55

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

6) у статті 11
частину першу доповнити новим абзацом
такого змісту:
"витрати за знищений або пошкоджений
транспортний засіб, що належить волонтеру,
під час надання ним волонтерської допомоги
в районі здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації та/або іншої країни, бойових дій та
збройних конфліктів."
частину другу доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Порядок відшкодування витрат за
знищений або пошкоджений транспортний
засіб волонтера, встановлюється Кабінетом
Міністрів України."
56
57
58

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити
перегляд та приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

II. Прикінцеві положення

-76- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)
Пункт 2 Розділу II прикінцевих положень
викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
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забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.»
-77- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
Враховано редакційно

2. Кабінету Міністрів України протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування
міністерствами,
іншими
центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів, що суперечать цьому Закону.
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