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Волонтери, їхні права та обов’язки 
 

Волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану 

неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. 

Зверніть увагу! Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи 

без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. 

Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків 

(усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком 

від 14 до 18 років не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними 

абзацами восьмим та дев’ятим частини третьої статті 1 Закону України «Про волонтерську 

діяльність», а також у медичних закладах. 

Важливо! Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність 

через організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, інформація про 

які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері волонтерської діяльності. 

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. 

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 сьомим і восьмим частини третьої статті 1 Закону України «Про 

волонтерську діяльність». 

Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську 

діяльність в організаціях та установах, що залучають до своєї діяльності волонтерів. 

Права волонтерів 

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, 

передбачених статтею 11 Закону України «Про волонтерську діяльність»; 

• інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та 

законодавством. 

Обов’язки волонтера 
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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; 

• 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, відповідно до закону. 

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61 

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням. 

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної 

правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в 

межах України безкоштовні. 

Знайти найближчий місцевий Центр або Бюро правової допомоги можна 

за посиланням.  

Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна 

знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua. 
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