
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 квітня  2022 року                                                      № 122/3

про проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про волонтерську діяльність»
щодо окремих питань соціального захисту осіб,
які займаються волонтерською діяльністю)  
(реєстр. № 7291)  

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, відповідно до 
предметів відання, розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України 
«Про волонтерську діяльність» (щодо окремих питань соціального захисту осіб, які 
займаються волонтерською діяльністю)(реєстр. № 7291 від 15.04.2022), поданий 
народним депутатом України Ляшенко А.О.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроектом пропонується 
розширити перелік напрямків, в яких може здійснюватися волонтерська діяльність. А 
саме передбачити, що така діяльність може здійснюватися з метою надання допомоги, 
що пов’язана із захистом та рятуванням тварин, які постраждали внаслідок 
надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, правових режимів 
надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
підтримує в цілому законодавчу ініціативу, що спрямована на посилення соціального 
захисту волонтерів. Водночас зазначає, що проект вимагає техніко-юридичного 
доопрацювання. Так, у проекті пропонується ч. 3 ст. 1 Закону доповнити новим 
абзацом 11, проте чинна редакція вказаної частини 3 цієї статті вже містить абз. 11.  
Також у п. 5 пояснювальної записки визначено, що його прийняття «потребуватиме 
додаткових витрат з державного бюджету, які мають бути профінансовані за рахунок 
конфіскованого майна резидентів держави-агресора». Проте, при цьому не визначені 
механізми, за допомогою яких таке фінансування може бути реалізоване. Головне 
управління звертаємо увагу, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 27 Бюджетного кодексу 
України «закони України або їх окремі положення, які впливають на показники 
бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 
приймаються: не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
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раніше початку планового бюджетного періоду; після 15 липня року, що передує 
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 
плановим».

Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект потребує 
доопрацювання.  

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» (щодо окремих питань 
соціального захисту осіб, які займаються волонтерською діяльністю)(реєстр. № 7291 
від 15.04.2022), поданий народним депутатом України Ляшенко А.О., за результатами 
розгляду в першому читанні, прийняти за основу.

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