
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від  23 лютого 2022 р.                                                                                  № 115/3 

 
про проект Закону про внесення змін до  

Закону України «Про волонтерську діяльність»  

(реєстр. № 5029)   

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, відповідно до 

предметів відання, розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про волонтерську діяльність» (реєстр. № 5029),  поданий народним депутатом 

України Заремським М.В., та відзначає наступне. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою законопроекту 

є розвиток та підтримка волонтерської діяльності.  

Проектом  Закону пропонується, зокрема: 

розширити напрями здійснення волонтерської діяльності, доповнивши п.3 ст.1 

ЗУ «Про волонтерську діяльність» текстом «надання допомоги особам, які 

постраждали внаслідок (масових) інфекційних хвороб, епідемій та інших масових 

соціально-небезпечних захворювань» та «надання волонтерської допомоги за 

вищевказаними напрямками в онлайн режимі за допомогою мережі інтернет, 

спеціально створених веб-сайтів та додатків волонтерами й волонтерськими 

організаціями»;  

зобов’язати організації та установи, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів, страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними 

волонтерської діяльності відповідно до Закону України «Про страхування». 

Комітет підтримує зауваження Міністерства фінансів України про доцільність 

уточнення у законопроекті положення щодо визначення видів волонтерської 

діяльності, які потребують страхування. Зваживши, що не всі види волонтерської 

діяльності потребують обов’язковості страхування життя і здоров’я волонтерів на 

період провадження ними волонтерської діяльності, а лише ті, які несуть загрозу їх 

життю та здоров’ю, оскільки разові волонтерські акції, як правило, не потребують 

страхування. 

 

 

Зваживши на викладене вище, Комітет в и р і ш и в: 



1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону  про внесення 

змін до Закону України «Про волонтерську діяльність» (реєстр. № 5029), внесений 

народним депутатом України Заремським М.В, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів. 

                

Голова Комітету                           О. БОНДАРЕНКО 

 

 
 

 


