
 
 ПОРЯДОК 

ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНИ»  
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НАДАЛІ - ПОРЯДОК). 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1.1.Порядок залучення волонтерів у діяльність Громадської організації «Ти потрібен Україні» (надалі 
Порядок, Організація) розроблений відповідно вимог Закону України «Про волонтерську діяльність», 
Закону України “Про громадські об'єднання”, інших діючих нормативно- правових актів України, а також 
Статуту, з метою залучення волонтерів у діяльність Організації.  
 

1.2. Усі терміни в Порядку вживаються у значеннях, визначених  Цивільним і Податковим кодексами 
України, Законами України «Про волонтерську діяльність» та “Про громадські об'єднання”  та іншими 
нормативно-правовими актами України.  
 

1.3. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, 
безоплатності, неприбутковості. Волонтерська допомога надається виключно на добровільних засадах.  
Організація самостійно визначають напрями волонтерської діяльності. Організація  несе 
відповідальність відповідно до законодавства України. 
 

1.4. Організація має право: 
 провадити діяльність із укладенням письмового та\або усного договору з волонтером у порядку, 
визначеному законодавством України; 
 отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності; 
 самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності; 
 видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах 
організації; 
 відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені 
законодавством України; 
 запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на 
території України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської діяльності; 
 набувати інші права, передбачені законодавством України. 
 

1.5. Організація зобов’язана: 
 забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської 
діяльності; 
 здійснювати підготовку волонтерів; 
 надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей 
провадження волонтерської діяльності; 
 забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності 
організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів; 
 здійснювати інші вимоги чинного законодавства України. 
 

2. ОТРИМУВАЧІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

2.1. Отримувачі волонтерської допомоги мають право на: 
 звернення за волонтерською допомогою; 
 поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та Організації; 
 вибір волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, форми 
надання волонтерської допомоги; 
 отримання інформації про свої права, обов'язки та умови надання волонтерської допомоги; 
 дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом; 
 захист своїх прав та законних інтересів відповідно до законодавства України. 
 

2.2. Отримувачі волонтерської допомоги зобов'язані: 
 надавати волонтерам та Організації повну та достовірну інформацію, пов'язану з наданням 
волонтерської допомоги; 
 не створювати додаткових ризиків для життя та здоров'я волонтерів під час надання волонтерської 
допомоги. 
 



 
3 ВОЛОНТЕРИ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

3.1. 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. Залучення осіб віком від 14 до 18 років здійснюється відповідно до норм чинного 
законодавства України. 
 

3.2. Залучення іноземців та осіб без громадянства здійснюється відповідно до норм чинного 
законодавства України. 
 

3.3. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в Організації. 
 

3.4. 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 отриманій спеціальності, за згодою навчального закладу; 
 відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених 
законодавством України; 
 інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством 
Україні. 
 

3.5. Волонтер зобов’язаний: 
 сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності; 
 у випадках, визначених законодавством України, 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; 
 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. 
 

3.6. Витрати на забезпечення волонтерської діяльності формуються відповідно до законодавства України. 
Волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути відшкодовані витрати на 
відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, 
встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю 
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. 
 

3.7.Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами: 
 витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності; 
 витрати на отримання візи; 
 витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу; 
 витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження 
волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин; 
 витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза 
межами місцезнаходження Організації; 
 витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, 
безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. 
 

3.8. Відшкодування витрат може здійснюватися за рахунок Організації, а також за рахунок інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством України. Відшкодування витрат не є доходом волонтера та 
не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском. 
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