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ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ / ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
(2014–2020 рр.)
Вдосконалення існуючого та формування нового законодавства у сфері волонтерській діяльності, зокрема у напрямку надання волонтерської
допомоги українській армії під час антитерористичної операції / операції об’єднаних сил є важливим завданням на шляху забезпечення сталої стратегії діяльності держави у цьому напрямку. Автором зроблено
спробу об’єктивного воєнно-історичного аналізу розвитку законодавчих
актів, що здійснюють правове регулювання цієї діяльності, а також
розглянуто його особливості в указаний період часу. За результатами проведеного дослідження доводиться, що саме в період проведення
антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил відбулася інституалізація волонтерської діяльності у сфері забезпечення національної
безпеки і оборони України.
Ключові слова: волонтерська діяльність, волонтери, правове регулювання, нормативно-правове забезпечення, антитерористична операція,
операція об’єднаних сил, матеріально-технічне забезпечення.
Постановка проблеми. Вже на початку антитерористичної операції на
Сході України (далі — АТО) суспільство показало вражаючу здатність до
консолідації і мобілізації, зумівши
створити дієву мережу громадських
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ініціатив та об’єднань в рамках волонтерської діяльності, які опікувалися вирішенням найбільш гострих
та невідкладних завдань із забезпечення її проведення. Волонтерська
діяльність в цей час набула інститу-
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ційного розвитку та стала активним
соціально-суспільним рухом, що
перебирав на себе частку державних повноважень з підтримки української армії (Аналітична доповідь.
2018, с. 159). Стало очевидним, що
така діяльність в умовах проведення
АТО потребувала нормативно-правового забезпечення, а самі волонтери — соціального захисту з боку
держави. Це, насамперед, обумовлює
на сьогоднішні день науковий інтерес до розгляду історичних аспектів
розвитку правового регулювання волонтерської діяльності під час проведення антитерористичної операції /
операції об’єднаних сил (далі —
АТО / ООС).
Аналіз останніх досліджень і пуб
лікацій. Проблематика правового регулювання волонтерської діяльності
під час проведення АТО висвітлювалась у наукових працях В. Вашкович
(Вашкович, В. В. 2018), Т. Вставської
(Вставська, Т. В. 2017), М. Матяша
(Матяш, М. 2017), В. Новікової (Новікова, В. Г. 2019), М. Ольховського (Шамрай, В. О. & Ольховський,
М. А. 2015), В. Сірко (Сірко, В. С.
2018), О. Турчака (Турчак, О. В.
2017), В. Шамрая (Шамрай, В. О. &
Ольховський М. А. 2015), О. Яновської (Яновська, О. В. 2017). Зазначені науковці зробили важливий внесок
у дослідження нормативно-правової
бази волонтерства в Україні та правового статусу волонтерів. Разом
з тим, їх розвідки спрямовані на вивчення лише окремих законодавчих

та інших нормативно-правових актів
і не охоплюють всього масиву документів, що забезпечили правове регулювання волонтерської діяльності
в державі у 2014–2020 рр.
Метою статті є дослідження історичних аспектів розвитку правових
засад волонтерської діяльності під
час проведення АТО / ООС, встановлених низкою законодавчих та інших
нормативно-правових актів України
у 2014–2020 рр.
Виклад основного матеріалу.
Волонтерська діяльність в Україні напередодні проведення АТО регулювалось законами України: від
19.04.2011 № 3236-VI «Про волонтерську діяльність»; від 21.06.2001
№ 2558-III «Про соціальну роботу
з сім’ями, дітьми та молоддю»; від
19.06.2003 № 966-IV «Про соціальні
послуги» і була в основному спрямована на надання соціальних послуг
громадянам, які через свої фізичні,
матеріальні чи інші особливості потребували підтримки, допомоги або
соціальної реабілітації. Однак, на сучасному етапі ця діяльність набула
обґрунтовано нового напряму свого
розвитку — надання волонтерської
допомоги українській армії та захисникам нашої держави.
Через оперативність реагування
на нові для українського суспільства реалії, спроможність надання
ефективних відповідей на виклики
воєнного часу, здатність розв’язання надзвичайно складних проблем,
пов’язаних з підтримкою обороно
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здатності держави, турботою про
захисників її цілісності та незалежності, подекуди на противагу певній
безпорадності державних органів,
до компетенції яких належить вирішення цих завдань, волонтерська
діяльність здобула всенародну шану
і повагу (Шамрай, В. О. & Ольховський, М. А. 2015, с. 141). Наводячи
приклади дій волонтерів і відзначаючи їх великий вклад в оборону країни, Голова Верховної Ради
VIII скликання А. Парубій зазначав: «Для мене це символ величезного духу єдності, коли величезна
кількість громадян, розуміючи, що
держава слабка, своїм прикладом
і своїми діями забезпечили армію
в той складний період» (Волонтерський рух. 2018). Як засвідчили
результати загальнонаціонального
дослідження стану волонтерства
в Україні, проведеного у грудні
2014 року, — основним напрямом
діяльності волонтерів у 2014 році
стала допомога українській армії та
пораненим. На той час цією діяльністю займались майже 70% волонтерів (Матяш, М. 2017). Тільки за їх
сприяння значна частина військовослужбовців та добровольців була
забезпечена індивідуальними аптечками зразка військ НАТО та іншими
сучасними засобами надання першої медичної допомоги, не кажучи вже про предмети першої необхідності та інші матеріальні засоби
(Про Рекомендації парламентських
слухань. 2015).
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Разом з тим, масовий волонтерський рух та нові форми волонтерської діяльності потребували її
законодавчого врегулювання і забезпечення. Так, вже 2 вересня 2014 року
Верховною Радою України було прийнято пакет законодавчих ініціатив,
спрямованих на спрощення порядку
здійснення благодійної допомоги для
ЗС України та звільнення від податку самих благодійників. Запроваджені механізми здійснення публічного
збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної
готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил (далі — ЗС)
України дозволили проводити фінансування оборонних видатків за рахунок пожертв фізичних та юридичних
осіб (Про внесення змін до статті 7.
2014) та звільнити від податку суми
коштів, що направляються благодійниками — фізичними особами,
які внесенні до Реєстру волонтерів
АТО, для надання благодійної допомоги на користь військовослужбовців та інших осіб, які беруть (брали)
участь в АТО (Про внесення змін до
Податкового кодексу України. 2014).
Завдання щодо формування та адміністрування такого реєстру наказом
Міністерства фінансів України були
покладені на Державну фіскальну
службу України. Але, видання цього наказу відбулося із порушенням
строків, визначених законодавством
України. Зазначене на думку автора
є неприпустимим, коли в державі діє
особливий період (Про затвердження
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Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів. 2014).
Наступним кроком у напрямку
створення правового поля для забезпечення волонтерської допомоги
українській армії стало прийняття
у березні 2015 року змін до чинного
законодавства України у сфері волонтерської діяльності. Так, в Законі
України «Про волонтерську діяльність» було врегульовано правовідносини, що виникали в процесі провадження волонтерської діяльності
в Україні під час проведення АТО.
На законодавчому рівні було закріплено нові напрями волонтерської діяльності, що полягали у наданні допомоги громадянам, які постраждали
внаслідок проведення АТО, а також
ЗС України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам,
органам державної влади під час дії
особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення АТО. Для залучення
більш широкого кола установ і організацій до волонтерської допомоги
термін «волонтерська організація»
у зазначеному законі було змінено
на «організації та установи, які залучають до своєї діяльності волон
терів».
Крім цього, зазначений закон було
доповнено нормою, яка передбачає
виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва),
отриманого під час надання волон-

терської допомоги в районі проведення АТО. Одночасно було внесено
зміни і до Закону України «Про страхування» щодо добровільного страхування життя і здоров’я волонтерів
на період надання волонтерської допомоги організаціями та установами,
які залучають до своєї діяльності волонтерів (Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності. 2015).
В умовах проведення АТО держава почала активно залучати волонтерів до виконання найбільш прі
оритетних завдань щодо зміцнення
національної безпеки України. У відповідності до затверджених рішень
Ради національної безпеки і оборони України, інших підзаконних актів
Президента України та центральних
органів виконавчої влади волонтери
приймали участь у матеріально-технічному забезпеченні ЗС України
(Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 вересня 2014 року. 2014), наданні домедичної допомоги військовослужбовцям
(Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року. 2015), заходах щодо
соціальної реабілітації і адаптації
учасників АТО (Про додаткові заходи щодо соціального захисту. 2015)
тощо.
Найбільш гострою виявилася
проблема суміщення посад на основних місцях роботи та здійснення волонтерської діяльності для
цивільних медиків, які працювали
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в зоні АТО на добровільних (волонтерських) засадах. Це призвело
до скорочення кількості кваліфікованих медиків-волонтерів у зоні
бойових дій. Однак, на початку
грудня 2014 року ця проблема була
нормативно врегульована наказом Міністерства охорони здоров’я
України через організацію службових відряджень медичних фахівців (за їх згодою) для роботи на
території Донецької та Луганської
областей. Рішенням Уряду такій
категорії працівників додатково відшкодовувалося 50% заробітної плати (Яновська, О. В. 2017, с. 82; Про
формування спеціалізованих медичних бригад. 2014; Про особливості
оплати праці працівників. 2015).
Важливу роль волонтерського
руху у забезпеченні національної
безпеки і оборони в цей час було
відведено також і у доктринальних та
концептуальних документах оборонного планування, що були розроблені в Україні протягом 2015–2016 рр.
після проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони та
оцінки стану воєнної безпеки держави. Зокрема, в цих основоположних
документах оборонного планування
було передбачено:
у Воєнній доктрині України —
взаємодію сил оборони та їх складових з організаціями та об’єднаннями, що залучають до своєї діяльності
волонтерів для розв’язання завдань
із забезпечення воєнної безпеки
України (Про рішення Ради націо40

нальної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року. 2015);
у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України — широке
залучення волонтерських рухів для
забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які
використовуються для потреб сектору безпеки і оборони (Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року.
2016);
у Стратегії кібербезпеки України — активне залучення волонтерських організацій для створення
системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз (Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року. 2016);
у Стратегічному оборонному бюлетені України — включення до
складу Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних
Сил України представників від волонтерів для забезпечення координації, моніторингу та оцінки оборонної
реформи (Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 20 травня 2016 року. 2016).
Для забезпечення скоординованих дій волонтерських організацій
та Збройних Сил з питань забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту
населення у надзвичайних ситуаціях
мирного і воєнного стану, контролю
за використанням благодійної допомоги та удосконалення системи ма-
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теріально-технічного забезпечення
наказом Міністерства оборони України у жовтні 2014 року було створено Раду волонтерів (при цьому міні
стерстві). Її завданнями стали: речове
забезпечення армії, ремонт техніки,
закупівля приладів та військова медицина. Цьому органу було доручено
розпоряджатися бюджетними коштами (в тому числі із надходжень з SMS
на номер «565») на суму 60 млн.
гривень (Новікова, В. Г. 2019, с. 39;
в Міністерстві оборони України буде
створено Раду волонтерів. 2014).
Значну увагу з боку держави в цей
історичний період було приділено
соціальному захисту громадян, які
добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (у тому числі
провадили волонтерську діяльність).
Спочатку на законодавчому рівні
у квітні 2015 року було визначено їх
соціально-правовий статус. Зокрема, до осіб з інвалідністю внаслідок
війни було віднесено волонтерів, які
стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, каліцтва або
захворювання) під час забезпечення
проведення АТО, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення.
Також статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» було надано членам сімей волонтерів, які загинули
(пропали без вести) та померли внаслідок поранення (контузії, каліцтва
або захворювання) (Про внесення

змін до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо статусу осіб.
2015). Надалі, у листопаді 2015 року
законодавцем було прийняте рішення про виплати особам із числа волонтерів, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
та членам їх сімей (у разі смерті таких осіб) одноразової грошової допомоги (Про внесення змін до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
щодо виплати одноразової грошової
винагороди. 2015). Для підтвердження відповідних соціально-правових
статусів вказаних осіб Державною
службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у квітні 2016 року
було утворено Міжвідомчу комісію
з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та
виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера (Про внесення
змін до Положення про міжвідомчу
комісію. 2016).
На виконання цих вимог законодавства рішенням Уряду у серпні
2015 року було впорядковано механізм виплати одноразової грошової
допомоги вищезазначеним особам:
у разі загибелі (смерті) волонтера
одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 500 прожиткових
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мінімумів, встановлених законом для
працездатних осіб на дату загибелі (смерті), членам сім’ї, батькам та
утриманцям загиблого (померлого)
волонтера у рівних частинах; у разі
встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або
каліцтва) одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від групи інвалідності у розмірі
250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних
осіб, особам з інвалідністю I групи;
200 — особам з інвалідністю II групи;
150 — особам з інвалідністю III групи (Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги. 2015).
Проаналізувавши розпорядження Уряду щодо виділення коштів
для надання одноразової грошової
допомоги членам сімей волонтерів,
які загинули (померли), та волонтерам, яким встановлено інвалідність
внаслідок поранення, отриманого
під час надання волонтерської допомоги в районі проведення АТО /
ООС, автор прийшов до висновку,
що з 2015 року по цей час було видано 6 відповідних підзаконних актів Уряду. В результаті одноразову
грошову допомогу отримали 3 волонтери, у зв’язку із встановленням
їм інвалідності, та 11 сімей загиблих волонтерів на загальну суму
7,356 млн. гривень.
Слід відмітити, що напередодні та
з початком проведення ООС у чинні
нормативно-правові акти України,
що регулюють податкове законодав42

ство у сфері волонтерської діяльності, соціальний захист волонтерів
та ведення їх реєстру, були внесені
зміни, які дозволили поширити дію
відповідних норм, передбачених
в умовах АТО, на період виконання
заходів, що здійснюються шляхом
проведення ООС (Про особливості
державної політики із забезпечення
державного суверенітету України,
2018; Про внесення змін до деяких
законів України у зв’язку з прийняттям Закону України, 2018; Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення адміністрування податків. 2020).
Поряд з цим, наприкінці 2019 року
законодавець надав правовий статус
учасника бойових дій особам, які
брали участь у складі добровольчих формувань в АТО у взаємодії
із Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами. Але, дії цієї
норми не були поширені на осіб, які
добровільно залучалися та брали
участь у забезпеченні проведення
АТО / ООС (здійснювали волонтерську діяльність) (Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу. 2019).
Прагнучи до забезпечення гарантій додержання прав i законних інтересів волонтерів указом голови
держави у грудні 2019 року було призначено Уповноваженого Президента України з питань волонтерської
діяльності (поза штатом) в особі громадянки України Пушкарьової Н. А.
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Серед головних його завдань зазначається робота щодо моніторингу
ситуації щодо забезпечення гарантій
додержання прав і законних інтересів волонтерів, нормотворча діяльність у сфері волонтерської діяльності, відновлення порушених прав
і законних інтересів волонтерів тощо
(Про Уповноваженого Президента
України. 2019).
Відзначаючи значний вклад волонтерів у забезпечення проведення
АТО Указом Президентом України
у лютому 2016 року було установлено відзнаку «За гуманітарну участь
в антитерористичній операції». Загалом, за проявлену громадянську
мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху,
зміцнення обороноздатності та безпеки України під час проведення
АТО / ООС понад 300 волонтерів
(у 45 актах Президента України)
було відзначено державними нагородами України, а громадському діячу,
волонтеру Дмитру Гончаренку присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) (Про відзнаку Президента
України. 2016).
Висновки. Таким чином, саме
в період проведення АТО / ООС від-

булася інституалізація волонтерської
діяльності у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України. В умовах сучасних безпекових
викликів вона трансформувалася
у впливовий політичний інститут
українського суспільства, що опікується проблемами забезпечення обороноздатності держави.
Зміни, що відбулися у чинному законодавстві у 2014–2020 роках дали
змогу: врегулювати правовідносини,
що виникали в процесі провадження волонтерської діяльності в Україні під час проведення АТО / ООС;
залучити волонтерів до виконання
найважливіших завдань у сфері національної безпеки і оборони; запровадити з боку держави їх соціальний
захист та гідно оцінити вклад у матеріально-технічне забезпечення української армії.
Перспективним напрямом подальших наукових розвідок є удосконалення нормативно-правовової бази
держави для надання правового статусу учасника бойових дій волонтерам, які, ризикуючи своїм життям,
здійснювали матеріально-технічне
забезпечення АТО / ООС та безпосередньо перебували в районах їх проведення.
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HISTORICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION
OF VOLUNTEER ACTIVITIES DURING THE ANTI-TERRORIST
OPERATION / JOINT FORCES OPERATION (2014–2020)
Volunteer activities in Ukraine before the armed aggression of the Russian
Federation against Ukraine was mainly aimed at providing social services to citizens
who, through their physical, material or other characteristics, needed support,
assistance or social rehabilitation. However, at the present stage, this activity
has become justified by a new direction of its development — providing volunteer
assistance to the Ukrainian army and defenders of our state.
During the anti-terrorist operation / joint force operation (ATO / JFO), Ukrainian
society has shown an impressive ability to consolidate and mobilize, has managed to
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create an effective network of public initiatives and associations within the framework
of volunteer activities that took care of solving the most acute and urgent tasks to
ensure its implementation. Volunteer activities at this time became institutional
development and became an active social and social movement, which assumed
a share of state powers to support the Ukrainian army.
In the course of the study, it was found that in the conditions of modern security
challenges, volunteer activities were transformed into an influential political
institution of the Ukrainian society, which cares about the ensuring problems
of the defense capacity of the state.
The changes that took place in the current legislation in 2014–2020 allowed:
to regulate the legal relations that arose during the implementation of volunteer
activities in Ukraine during the ATO / JFO; to involve volunteers in the implementation
of the most important tasks in the field of the national security and defense;
to introduce their social protection by the state and to assess sufficiently
the contribution to logistics of the Ukrainian army.
A promising area of further research is improving the legal framework of the state
to provide legal status of combatants to volunteers who, risking their lives, have
provided logistics to the ATO / JFO and have directly in the areas of their conduct.
Keywords: volunteer activities, volunteers, legal regulation, legal support, antiterrorist operation, joint force operation, logistics.
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