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Сутність волонтерства полягає в благодійності, що здійс-

нюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без 
заробітної платні, просування по службі, заради добробуту й процві-
тання спільнот і суспільства загалом; добровільницькій діяльності, 
заснованій на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам 
людства; отриманні всебічного задоволення особистих і соціальних 
потреб шляхом надання допомоги іншим людям [1]. 

Найголовнішою ознакою волонтерства є те, що волонтер 
частину свого особистого часу, сил, енергії, знань, досвіду добро-
вільно витрачає на здійснення діяльності, що є корисною людям і 
суспільству загалом. 

Український волонтерський рух доволі унікальний, адже в 
жодній іншій країні він не виникав так стихійно та в порівняно 
короткий проміжок часу. Тому і законодавство, що писалось у 
мирний час, не враховує й половини потреб волонтерської діяль-
ності. Раніше волонтерами були одиниці, сьогодні – кожен третій. 
Усі вони щось роблять на своєму рівні – хтось привозить авто, хтось 
обмундирування, хтось збирає аптечки, одяг, ковдри, а хтось просто 
переказує кошти. Цінувати варто кожного. Власне, через зайву 
скромність та небажання привертати до себе увагу, більшість волон-
терів, рідко підіймають проблемні питання, що стосуються їхньої 
роботи. Сюди ж можна додати звичку не чекати, поки хтось зробить, 
а зробити самому, та просто катастрофічний брак часу. 

На сьогоднішній день існує цілий спектр питань, вирішення 
яких не лише суттєво полегшить діяльність волонтерів, але захистить 
їм життя. На жаль, те, що парламент мав би зробити чи не найпер-
шим своїм кроком, коли в країні розпочалися військові дії, так і не 
зроблено.  

Волонтери сьогодні працюють всупереч законодавству, фактич-
но, порушуючи його, адже іншого виходу просто немає. Найперше, 
що мали б змінити у цьому документі (мова йде про Закон України 
«Про волонтерську діяльність», УНІАН), це саме визначення «волон-
тер». Люди, які не збирають кошти, не купують жодних амуніцій, але 
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кожного тижня їздять на передову, возять все, що назбирали інші. 
Вони волонтери? Звісно. Останній категорії варто надати статус 
учасника бойових дій, адже, на жаль, серед нашого брата є і втрати, і 
полонені, і зниклі безвісти. 

Ще однією суттєвою перепоною волонтерам є розмитнення 
товарів, що вони купують для армії за кордоном, та податки. 
Наприклад, потреби армії в автомобільному транспорті – колосальні. 
І практично всі авто волонтери привозять з-за кордону. Отже, 
зіштовхуються з необхідністю розмитнити ці автомобілі. До речі, 
схожу практику, свого часу, застосувала Грузія, звільнивши від мита 
волонтерську допомогу та пустивши, таким чином, іноземну поміч 
на свою територію. 

Не менш важливим питанням є і боротьба з «псевдо-волон-
терами», через яких справжні помічники бійцям АТО втрачають 
значний відсоток тих, хто готовий допомагати. Ошукані такими 
шахраями, люди перестають довіряти волонтерам і відмовляються 
перераховувати кошти на благодійність. Саме тому наразі важлива 
інформаційна підтримка, створення реєстру тих, кому люди можуть 
довіряти. 

3 лютого 2015 року Верховна Рада вже ухвалила у першому 
читанні зміни до закону України щодо волонтерської діяльності. 
Зокрема, документом пропонується, що організації та установи, які 
залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право проводити 
діяльність як із складанням договору з волонтером про її здійснення, 
так і без нього. Такі організації також матимуть право отримувати 
кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності, 
самостійно визначати напрям здійснення волонтерської діяльності, 
видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їхні особи і вид 
волонтерської діяльності в межах організації. Окрім того, пропону-
ється також дозволити запрошувати іноземців для виконання 
волонтерської діяльності на території України, відправляти громадян 
України за кордон для реалізації волонтерської діяльності. 

Утім, не ухваливши цих змін остаточно (потрібно ще проголо-
сувати друге читання і прийняти закон в цілому), парламентарі 
мають намір провести ще одні зміни. Так, депутат від Блоку Петра 
Порошенка Валерій Пацкан розповів, що разом з колегами розробив 
законопроект задля зменшення податкового навантаження на волон-
терів. Автори документу запевняють, що таке рішення дозволить 
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міжнародним інституціям, що готові допомогти Україні, робити це 
безперешкодно.  

Однак, експерти та юристи зауважують, що для полегшення 
роботи волонтерів, депутати повинні розглядати не один, не два, а 
цілий пакет законопроектів. За словами юриста Дмитра Шемеліна, 
чинний Закон України «Про волонтерську діяльність» від 2011 року 
ніяких особливих прав волонтерам не надає, і навряд чи приносить 
багато користі на практиці. Тому перше велике питання зараз – 
оподаткування волонтерської допомоги. 

З іншого боку, внесення такого законопроекту, скоріше, є 
нормою екстреного характеру, щоб розібратися з існуючою у 
суспільстві проблемою. Що ж стосується питань розмитнення, або 
носіння волонтерами, які часто бувають на передовій, зброї, правник 
переконана, що тут варто бути дуже обережним. У продовження 
теми «шахрайства» на людській чуйності, експерти зауважують, що 
повстає питання своєрідного контролю над волонтерами. Так, у 
чинному в Україні законі, волонтерська діяльність розглядається як 
свідомо неприбуткова, а волонтери отримують тільки компенсацію 
певних витрат, таких як транспорт та харчування. На практиці ж все 
частіше можна почути про те, що, з метою стимулювання волон-
терства, особливо, пов’язаного зі збором готівкових коштів, волон-
терські організації оплачують роботу своїх активістів, що ставить під 
сумнів дотримання принципів безоплатності. При цьому оплата може 
бути як погодинною, так і у відсотках від зібраної суми пожертв. 

Усього за рік, здійснивши потужний волонтерський поступ, 
українці довели свою спроможність до самоорганізації та вміння 
допомогати один одному. Однак з благородними діями прийшла ціла 
сукупність проблем. Ті, хто допомагає захисниками України, 
сьогодні самі потребують захисту. 
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