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ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ
Волонтерський рух відіграє величезну роль у всьому світі. Його вагомий
соціальний та економічний внесок у розвиток держав був підтверджений у ході
дослідження некомерційного сектора країн Західної Європи. Дослідники
відзначають, що в даний час в світі відбувається «глобальна суспільна
революція», яка полягає у «вибуху» організованої волонтерської діяльності. [1]
З деякою затримкою, волонтерський рух набув значного розвитку і в
нашій країні. Прийняття в 2012 році Закону «Про волонтерську діяльність» та
подальші зміни, які були внесенні не спроможні врегулювати ті питання,які
виникають на практиці.
Одним з таких питань, є визначення підстав здійснення волонтерської
діяльності та волонтерської допомоги. В більшості випадків на практиці не
звертають увагу на відмінності які між ними існують.
Волонтерська діяльністьце суспільно корисна діяльність фізичних осіб –
волонтерів, яка здійснюється безоплатно, без морального та матеріального
примусу, на основі вільного волевиявлення.
Волонтерська допомога -роботи та послуги, що безоплатно виконуються і
надаються волонтерами. [2]
Слід зазначити, що вони співвідносяться як загальне та окреме.
За кордоном підхід до розуміння волонтерства (від англійського
«volunteer») є досить однотипним. Під цим поняттям, насамперед, слід розуміти
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те, що волонтерська діяльність повинна здійснюватися волонтером особисто,
добровільно і безоплатно через організацію, членом якої він є, безкорисно,
виключно на благо суспільства.
Законом передбачено, що здійснення волонтерської діяльності та надання
волонтерської допомоги регулюються відповідними договорами.
Це договір про впровадження волонтерської діяльності та договір про
надання волонтерської допомоги.
За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона
(волонтер) зобов’язується за завданням другої сторони (волонтерської
рганізації) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її
отримувачам впродовж установленого в договорі строку, а волонтерська
організація зобов’язується надати волонтеру можливість здійснювати
волонтерську діяльність та відшкодовувати волонтеру витрати, пов’язані з
виконанням договору.
Договір про впровадження волонтерської діяльності повинен містити
наступні умови: визначення конкретних завдань; період в який відбудеться
провадження волонтерської діяльності; визначаються права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків; умови розірвання договору.
Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в
письмовій формі.
Непідприємницькі організації, що організують діяльність волонтерів,
мають право укладати з ними безоплатні договори на виконання робіт та
надання послуг; відшкодування транспортних витрат волонтерів, а також
витрати на харчування і житло не змінюють безоплатної природи таких
договорів.
Законодавець закріпив питання, щодо «Порядку надання волонтерської
допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності». [3] Однак, цей
порядок застосовується лише у разі сприяння проведенню заходів
національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових
спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів; ліквідація
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
За договором про надання волонтерської допомоги одна сторона
(організація) зобов’язана надавати на користь іншої сторони (отримувача)
визначені в договорі види волонтерської допомоги шляхом залучення до
виконання волонтерів протягом встановленого в договорі строку, а отримувач
зобов’язаний прийняти волонтерську допомогу.
У договорі про надання волонтерської допомоги можуть бути визначені
умови відшкодування одержувачеві витрат, пов’язаних з наданням
волонтерської допомоги, якщо стороною (отримувачем) за цим договором є
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органи державної влади та органи місцевого самоврядування, організації,
установи (заклади) незалежно від форм власності, в тому числі якщо
волонтерська допомога надається визначеним у договорі фізичним особам.
Форма договору письмова.
Слід зазначити, що підставою здійснення волонтерської діяльності є
договір який може бути укладений щодо впровадження волонтерської
діяльності, так і щодо надання волонтерської допомоги. Їх слід визначити як:
двосторонні, консенсуальні (впровадження волонтерської діяльності), реальні
(надання волонтерської допомоги), безоплатні, безстрокові (впровадження
волонтерської діяльності), строкові (надання волонтерської допомоги),
фідуціарні (надання волонтерської допомоги), організаційні. Закон передбачає
письмову форму, однак на практиці, як правило, усна форма.
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