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Шановна Галино Миколаївно!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 25 травня 2022 року (протокол № 56), розглянув проект Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про волонтерську діяльність» 
щодо підтримки волонтерської діяльності, реєстр. № 7363 від 10.05.2022 
року, поданий народним депутатом України Третьяковою Г.М. та іншими 
народними депутатами України.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, проект Закону 
розроблено з метою забезпечення подолання викликів, які стали актуальними 
для волонтерського руху та неприбуткових організацій, зокрема, в умовах 
збройної агресії Російської Федерації проти України, і які покликані створити 
додаткові гарантії та можливості для волонтерів в умовах війни.

Міністерство соціальної політики України, яке забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері волонтерської діяльності, на засіданні 
Комітету зазначило про підтримку та актуальність даної законодавчої 
ініціативи.

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано, що в умовах широкомасштабного вторгнення 
Російської Федерації на територію України та неможливістю здійснення 
державними органами своєї діяльності на тимчасово окупованих територіях 
волонтерська діяльність стала одним з найбільш дієвих механізмів допомоги 



населенню, у зв’язку з чим основна ідея законопроекту щодо розширення 
прав волонтерів, у тому числі їх державна підтримка та можливість 
здійснення ними своєї діяльності на всіх територіях проведення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації проти України, виглядає обгрунтованою. Разом з 
тим, зазначено про необхідність врахування зауважень до проекту Закону, що 
містяться у висновку Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України, під час його доопрацювання до другого читання.

Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту 
прав ветеранів з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону України про внесення змін до Закону України «Про волонтерську 
діяльність» щодо підтримки волонтерської діяльності, реєстр. № 7363 від 
10.05.2022 року, поданий народним депутатом України Третьяковою Г.М. та 
іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 
читанні прийняти за основу.
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