
.ІІЮіlС~і, 1110 не <:ІІриймали таку 3акон(щанчу нонш1ію. О,тtнак не Ю1ШІ~І
чи<.:h на 11с інститут нІ;ІюGу 3аІІрацюнан і 3аJІИІІІаєтhси О,Jtнією 3 форм 
щхані3аІІ,іЇ сімсйно1·о житнІ і <.:hOІ'OltHi. А11С н сучасних умонах нін нжс 

не може бути єдиною такою формою. Саме життя і наступн:ий етап 

розвитку .1юдського суспільства надають все більше аргументів на ко

ристь розширешrя фор11 та способів організалії сі11ейного життя всу

часних у1юnах. 

Все nище означене сві;:rчить про життсву необхі;:rність перег.1я;:rу 

у<:ТаJІСНИХ КаТСІ'Орі~і ОрІ·ані~ШІlіЇ сімсі,JНОІ'О ЖИТ'І'~І 3 МСТОЮ ]103ІІІИ]1СННИ 
3Місту і НСТаНОН_ІІСННИ НШІСЖНОЇ }(СрЖаННОЇ П:ІрантіЇ рсалі:ШІ(іЇ ІІрана фі

ЗИЧНОЇ особи на ci:vt'ю. 
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КРИВЕНКО Ю. В. 

ТТаІ(іона.:І hНИЙ унінерситет <<0;(есhка юри;(ична ака;(е\1ЇЯ>>, 

доцепт кафедри циві-тьпоrо права, кац;:щ;:щт юрищ1ЧІШХ наук, доцепт 

ЦИВІJІЬІІО-ІІРЛВОВИЙ СТЛТУС BOJIOI ІТКРЛ 

Політичні та економічні по;:rії в Україні вплину.1и на станов.1ення 

nо.1оптерського руху. Волонтерство набуж_) поширення та в цL1ому nід

поnідас визначеним світовим стан;:rарта:\t, але 11ас свої ві;:rмішюсті. 

СkтанніVІ часоVІ ::;аконо}ЩНСІІ,h ІІ]1И.Іtі;І~Іє :тачну унаІ)' но.юнтсрсhкіі1 

Лi~ІJihHOL"Ti, нiлGyнat-:ThL~I CT<lHOH.IICHIOI ОСНОННИХ 3і:\Са,Іt :щіtісНСНЮІ НО

Ж)НТС]1СhКОЇ ili~І.ll hHOCTi, НИ3Н3ЧСНН~І П ОСНОННИХ MCXaHi3V1iH. 
Слід відзначити поз:ит:ивні аспекти, які спрямовані на покращення 

правового по.1я навколо волонтерства та визна~rення статусу волонтера. 

Розро6.1яються програ1ш, в рамках яких приймають :шкони, цLlеспря
мовано створені д..1я шлнюшя ролі волоптеріn та :шконо;:rаnчого офор:vt

.ІІснн~І їх І Іран і оGон\1::~кін. 
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Гснсра;Іnна АсаVІ(іІси Ра;tи ЄнроІІИ у 2001 р. у сноїх рско\1сн;шІ(НІХ 

33К..ІІика .. ш країни-учасюш_і «3нахо;(ити ti усукати у сноїх :шконах і ІІрак
ТИІІі бу;Lh-~Ікі Gар'єри, икі бс3ІюссрсіLНhО чи оІюссрс;tконано ІІсрсІІІко

цжають участі .. 1юцей у во .. 1онтерській ціяльності, знизити тиск оподат
кування, осіб, які зційснюють цоброві..1ьну ціяльність~>, а також <<нацати 

працішшка:и-цоброnо .. 1ьuя~t правоnий статус і ацекnатпий соuі<LlЬІІИЙ 

:шхист. і, n той же час. поnажати їх пеза .. 1ежпість і усуnати фінапсоnі пе
решко,::ш J:.lя nо.1шперстnа'> [1]. 

АншІі3 статусу но;Іонтсрін у сніті ІІока3ує, 1110 рСІ)'.-Іюнати но.-Іонтср
сnку ;(і~І.-Іnністn нсоGхі;(но l\ШІ то1п, ІІLОG І'арантунати но;юнтсраVІ :ш

хист і віJ:різняти їх віJ: найманих робітників. Незважаючи на прийняття 

Закону України <<Про во .. 1онтерську дія.1ьність,>, сліJ: зазначити, шо ве
.1икий спектр проб .. 1емпих питань так і :ш.1ишrшся пеnирішешн1. 

У uих у~юnах J:осліджеппя uиnільно-праnоnого статусу nоло1пера 

пабуnас особливої актуальності. 
Во~юнтсрстно тра,т(ИІ(іtіно не Іюнинно никористонунатис~І :1 VІстою 

3бі;ІhІІІСННИ ІІрибуТКОНОСТі і НИІ"О,іl .іLІИ КОМСрІLіі1НИХ ІІі,Т(ІІрИЄ\ІСТН, ~ІКі, 

в по.аібно:\fу випа.аку, :\'rатеріа.1ьно збагачува .. 1ися, не J:ок.тш.ааючи яких
небуJ:ь інвестиuійних зуси.1ь. Во.1онтерство :\'rає приносити 6.1ara гро
мадяна:\1 і J:ержаві, с .. 1ужити поліпшенню якості життя ш .. 1яхом активної 
участі люJ:ей у суспі.lЬІІО~tу житті. З uих причин закон об~tежус nо.lоп

терстnо n організаuіях. що проnа.аять J:іяльність з :~летою отри~tюшя 
11 рибутку або іІІІІІ их \НпсрішІІ,н их Gmн: 

При ІН1'\ІІ<ІЧСІІІІі ІІОІІ~ІТПІ «ІЮ.ІОІІТСр>> ОСІІОВІІИ\11 с;ІСМСІІТО\1 ВИJІІа

'ІаІОТh ;юброні;Іnністn aGo сноG()і()' ниGору. Са\1С нсtі с;ІС\1снт ні;tрі3юн-: 

но.юнтсрстно ні;L Gу;(h-}ІКИХ інІІІИХ Іюс;ІуІ~ икі нчиниютnси на KOJН1CTh 

суСІІі..ІІhСТН3, КріVІ ТОП), НО.-ІОНТСрСТНО р03І'.·І~ІіШЄТhС~І НИКОСТі ІІОЖСрТНИ 

часу та зуси .. 1ь, ві.аповіJно доброві1ьні пос.1ути надаються 6езоп .. 1атно. 
3верне:\юся до аналізу поняття, яке визначене у ст. 7 Закону України 

<<Про nо .. 1оптерську дія .. 1ьпість'> -:шлшчеппі оспоnпі nи~юги та шгшачепі 
праnай обов'язки. «Во .. lоІпер - фізична особа, яка доброnільно яій

сшос соuіа.lьІю спря:иоnану веприбуткоnу .аіяльність ш .. lЯХО:\1 нацаппя 
но .. юнтсрсnкої іЮІЮ\101-и». 

У бі..ІІhІІІОСТі краЇН ЮрИіLИЧНС НИ3Н3ЧСНН}І ІІОН~ІТПІ <<НОЖ)НТСр 

«ві.асутнє. 

Ві.аповіJно до вимог закону волонтерами можуть стати цієз.аатні фі

зичні особи грома.аяни України, інозе:\tUі та особи без громадянства, які 

перебувають n Україні па :шкошшх пі.астаnах. тобто :шстосоnуються по
.1ожеппя, які закріІLlепі n ЦК України. 

На ні;L\Ііну ні;L єнроІІсtісnкоІ·о 3аконо;щнстна, .iLC нІвначаєтnс}І, ІІ(О 

:tоGроні~І nн и VІ и 11ом іч ни ка \111 VІожутn бути осоGи, ~Ікі .іЮС~ІІ-;ІІ1 ІХ річ но

го віку Український законо.аавеuь переJ:бачив :\ІОЖ..lивість зJ:ійснення 

во.1онтерської J:іюІьності особа:\fи віком віJ: 14 J:O 18 років за зго.аою 
батьків (усинов.:гІювачів), прийомних батьків, батьків-виховате .. 1ів або 
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ІІіК.ІІуналhника, і .ІІИІІІС :ш оGумон.ІІСНИVІИ наІІр5НvІками. Особи ніко\-1 J(O 
ІХ ро кін можутh 3аЙматис$.1 сусІІі.ІІhНО корисною лоGронілhною 11рацсю, 

ні;(Іюні;tною їх ніконі, фі:1ичноVІу, ро3умоному і Ю'Хонному ро:шитку і 

:мож.1ивостям, за умови того, шо дана дія.1ьність не становить ризику 

д.,1я здоров'я або розвитку даних осіб і не перешкоджає відвідуванню 

ІІаПЧалЬІІИХ Jaклa;:rin. 

ІпоJе:мці та особи беJ гро:мадяпспш здійснюють nо.1оптерську ;:rі-

5LlЬІІість через оргапіJації та устапоnи, що Jа.1учають до сnосї ;:rіяльпості 

ножJнтсрін. Вшюнтсри 11римо або 110Gічно ІІі.~t~щІщютh 11і;1 .Іtію :шконін 

11р0 ІІр<!ІlЮ, ОІІОіШТКУН<lНЮІ і Ш1Ні.ІІhНУ Hi)tiiOHi;Ш.ІihHiCTh. ВШІОНТСрИ та 

ВО.,lОНТерські організації, ЩО за.,lу'ІаЮТЬ ЇХ ДО СВОЄЇ діЯ.,lЬНОСТі, :МОЖУТЬ 

стикатися з низкою проблем: неправи.1ьн:им використанням законів 

про працю. оподаткушшпя робочого часу nо.1оптеріn, втратою соціаль

ної допо1юги J безробіття та іп. 
Во.1оптер, здійснюючи сnою ;:rіяльпість, може отримати посnі;:rчеппя 

НОЖJНТСра. 

ВоЖJНТСрИ H<l)ШIOTh НШІОНТСрСhКУ }tОІІО_\ЮІ'У H<l ІІі}(СТ<ІНі )[ОІ"ОНОру І ІрО 

провадження волонтерської дія.1ьності, уюшденого з во.1онтерською 

організацією. 

3акон закріпив права та обов'язки, що виникають у взає:минах во

лонтера J отри:муnачами nо.1оптерської ;:rопомоги та передбачив, що 
пра nа та обоn'яJ:ки поnиппі регулюnатнея па пі;:rстаnі ;:roгonopy про па

JtаІІІІ$1 ВШІОІІТСІJСІ,КОЇ }tОІІОМОП1. 

3ШІСЖІІО ві;[ ТИІІУ ІЮJІОІПСрСТВа, :ШКОІІ МОЖС ІІСрсрахувати МІІІ\1\fа.ІІІ,

НИЙ набір :юбон'$.13аНh або ж кетанонити 3агалhні раVІки. 
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