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ПОЛОЖЕННЯ  

про волонтерський рух 

у Волинському національному університеті 

імені Лесі Українки  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Волонтерський рух у Волинському національному університеті імені 

Лесі Українки (далі – Університет) – добровільне, неприбуткове об’єднанням 

здобувачів вищої освіти, що навчаються в Університеті, яке складається зі 

студентів, аспірантів і докторантів, які мають спільні інтереси щодо реалізації 

мети та завдань, передбачених цим Положенням.  

1.2. Волонтерський рух поширює свою діяльність на всю територію 

України. 

1.3. Волонтерський рух – засіб у реалізації функцій допомоги особам, які 

навчаються, що відповідає основним принципам морального кодексу 

волонтера. Водночас волонтерський рух – важливий елемент удосконалення 

навчально-виховної роботи в Університеті. Його діяльність спрямована на 

покращення процесів зростання соціальної активності у студентському 

середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, організаційні 

моменти, ярмарки, волонтерські акції, а також сприяння гармонійному розвитку 

особистості студентів, набуття ними якостей і навичок лідера, організатора, 

керівника.  

1.4. Волонтерський рух виражає інтереси усіх осіб, які навчаються в 

Університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних й інших переконань, 
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статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, 

місця проживання, мовних або інших ознак.   

1.5. Волонтерський рух діє на основі принципів законності, гуманності, 

рівності, безоплатності, неприбутковості, добровільності, демократизму та 

гласності, виборності, самоврядності, прозорості, відкритості та публічності, 

відсутності майнового інтересу учасників (членів), рівноправності учасників, 

які беруть участь у роботі цих органів. 

1.6. Органи волонтерського руху незалежні від громадських організацій, 

політичних партій і рухів, посадових осіб.  

1.7. У своїй діяльності органи волонтерського руху керуються чинним 

законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, Статутом Волинського національного університету імені Лесі 

Українки, Правилами внутрішнього розпорядку Волинського національного 

університету імені Лесі Українки та цим Положенням, не дублюють Первинну 

профспілкову організацію студентів й органи студентського самоврядування, а 

співпрацюють з ними та ректоратом Університету.  

Повна назва: українською мовою – «Волонтерський рух» Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, англійською мовою – 

«Volunteer flow» of Lesya Ukrainka Volyn National University. 

Скорочена назва: українською мовою – «Волонтери ВНУ», англійською 

мовою – «Volunteers of VNU». 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ 

2.1. Основна мета діяльності волонтерського руху – сприяння 

консолідації свідомих й активних здобувачів освіти для реалізації та захисту 

культурних, соціальних, економічних, політичних й інших спільних прав, 

свобод і законних інтересів своїх членів; для розвитку волонтерської діяльності 

та виховання загальнолюдських цінностей, таких як доброта, співчуття, повага, 

толерантність, готовність прийти на допомогу; для підтримки та допомоги тим, 

хто цього потребує. 
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2.2. Основні завдання волонтерського руху:  

– залучення студентів до волонтерської та благодійної діяльності; 

– реалізація благодійних проєктів і заходів в Університеті, місті чи 

області; 

– організація та проведення численних благодійних акцій, ярмарок, 

квестів, культурно-мистецьких заходів тощо; 

– сприяння створенню позитивного іміджу та репутації волонтерської 

діяльності у широкої громадськості; 

– забезпечення належної регламентації волонтерської діяльності; 

– доручення кожному членові волонтерського руху такого виду 

діяльності, що найбільше йому підходить; 

– надання допомоги здобувачам освіти та/або працівникам Університету; 

– пропаганда здорового способу життя; 

– інші напрями діяльності, що не суперечать чинному законодавству 

України та положенням про діяльність Університету. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ 

3.1. Волонтерський рух функціонує на рівні академічної групи, курсу, 

факультету, гуртожитку й Університету загалом.  

В Університеті створюються і діють органи волонтерського руху: голова 

волонтерського руху; заступник голови волонтерського руху; секретар; голова 

волонтерського руху на факультеті. Єдиний контрольно-ревізійний орган 

волонтерського руху в Університеті – Контрольно-ревізійна комісія студентів 

Університету. Усі органи волонтерського руху виборні.   

3.2. Вищий орган волонтерського руху Університету має 

рекомендаційний характер для адміністрації Університету.  

3.3. Рада волонтерського руху Університету.  

Вищим представницьким органом волонтерського руху Університету є 

рада волонтерського руху Університету.  

До складу ради волонтерського руху Університету входять:  
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- голова волонтерського руху Університету;   

- заступник голови волонтерського руху Університету;  

- секретар волонтерського руху Університету;  

- голови відділів волонтерського руху Університету;  

- голови волонтерського руху факультетів/інститутів;  

- голова волонтерського руху Відокремленого структурного 

підрозділу «Коледж технологій, бізнесу та права Волинського 

національного університету імені Лесі Українки». 

Засідання волонтерського руху Університету відбуваються не менше як 

один раз на місяць. Позачергові засідання скликає голова волонтерського руху 

Університету за власним рішенням, на вимогу не менше як 1/3 членів ради 

волонтерського руху Університету або на вимогу контрольно-ревізійної комісії.  

Засідання ради волонтерського руху Університету вважають чинними за 

наявності не менше як 2/3 членів волонтерського руху Університету.  

Рішення ради волонтерського руху Університету ухвалюють шляхом 

прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів ради 

волонтерського руху Університету.  

Рішення ради волонтерського руху Університету фіксують у протоколі, 

який підписує голова ради волонтерського руху Університету та секретар ради 

волонтерського руху Університету.  

Рішення ради волонтерського руху Університету обов’язкові для 

виконання головою ради волонтерського руху Університету, членами ради 

волонтерського руху Університету та всіма членами волонтерського руху 

Університету.   

Рада волонтерського руху Університету:  

- здійснює організаційне керівництво діяльністю волонтерів в 

Університеті;  

- визначає позицію діяльності волонтерів в Університеті з актуальних 

питань; 



5 

 

- представляє волонтерів Університету в органах управління 

Університетом, органах місцевого самоврядування та державної влади, 

місцевих, регіональних, усеукраїнських і міжнародних громадських 

організаціях;  

- ухвалює рішення в межах своїх повноважень; 

- обирає заступника голови та секретаря ради волонтерського руху 

Університету;  

- затверджує інструкції щодо роботи відділів волонтерського руху 

Університету;   

- заслуховує звіти керівників відділів волонтерського руху Університету;  

- готує питання на розгляд керівних органів Університету (ректорат, вчена 

рада) щодо важливих проблем студентського життя;  

- вносить пропозиції адміністрації Університету щодо входження до 

регіональних, усеукраїнських і міжнародних волонтерських об’єднань, спілок 

та союзів;  

- заслуховує щорічні звіти керівників органів волонтерського руху 

Університету;  

- звітує про свою роботу на зборах волонтерів Університету;  

- обирає представників волонтерського руху до складу вченої ради 

Університету згідно з квотами, передбаченими Статутом Університету;  

- обирає представників волонтерського руху для участі у загальних зборах 

трудового колективу Університету згідно з квотами, передбаченими Статутом 

Університету;  

- висловлює недовіру голові волонтерського руху факультету та призначає 

перевибори на факультеті/інституті в разі невиконання головою 

волонтерського руху факультету/інституту своїх повноважень.  

3.4. Голова волонтерського руху Університету.  

Голову волонтерського руху Університету обирають на загальних зборах 

волонтерів Університету таємним голосуванням терміном на три роки. 

Реєстрацію кандидатів на посаду голови волонтерського руху Університету 
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здійснює волонтерський рух Університету на підставі особистої заяви 

кандидата, якщо він є членом волонтерського руху Університету, й особистої 

заяви з прикріпленими до неї підписами в підтримку не менше як 5 % студентів 

денної форми здобуття освіти Університету, якщо кандидат не є членом 

студентського самоврядування Університету, які подають не пізніше 

7 календарних днів до дати проведення засідання волонтерів Університету. На 

основі поданих заяв готують бюлетені для таємного голосування на посаду 

голови волонтерського руху Університету.  

Розпорядження голови обов’язкові для членів волонтерського руху 

Університету та членів структурних підрозділів Університету.   

Голова волонтерського руху Університету:  

- дотримується чинного законодавства;  

- виконує рішення загальних зборів студентів Університету;  

- виконує рішення волонтерського руху Університету;  

- щорічно звітує про результати діяльності волонтерського руху 

Університету;  

- здійснює організаційне керівництво відділами волонтерського руху 

Університету;  

- головує на засіданнях волонтерського руху Університету;  

- забезпечує проведення загальних зборів волонтерів;  

- здійснює представницькі функції;  

- входить за посадою до складу ради з молодіжної політики Університету;  

- як керівник волонтерського руху входить за посадою до складу вченої 

ради Університету;  

- як керівник волонтерського руху входить за посадою до складу делегатів 

вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету – 

загальних зборів трудового колективу;  

- має право брати участь у засіданнях ректорату Університету з правом 

дорадчого голосу;  

- підписує документи від імені волонтерського руху Університету;  
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- може делегувати окремі свої повноваження заступникові або іншим 

членам волонтерського руху Університету на час неможливості виконання 

своїх обов’язків;  

- головує на звітно-виборчих зборах на факультетах/інститутах і має право 

дорадчого голосу.  

У випадку неможливості виконання головою своїх обов’язків (у зв’язку зі 

станом здоров’я, особистими причинами тощо) автоматично його місце посідає 

заступник голови, на час, який залишився до закінчення каденції (до загальних 

зборів волонтерів Університету).   

3.5. Заступник голови волонтерського руху Університету  

Заступника голови волонтерського руху Університету обирають на 

засіданні волонтерського руху Університету за поданням голови 

волонтерського руху Університету або поданням студентських колективів 

(оформлюється протоколом) терміном на один рік.   

Заступник голови є обраним, якщо за нього проголосувала більшість 

членів ради волонтерського руху Університету.  

Заступник голови волонтерського руху Університету:  

- виконує прямі розпорядження голови волонтерського руху 

Університету;  

- виконує всі функції голови волонтерського руху Університету 

(зокрема, представницькі функції та право підпису документів від імені 

волонтерського руху Університету) у випадку неможливості виконання 

головою своїх обов’язків. 

3.6. Секретар волонтерського руху Університету.  

Секретаря волонтерського руху Університету обирає рада волонтерського 

руху Університету терміном на один рік за поданням голови волонтерського 

руху Університету.  

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів ради 

волонтерського руху Університету.  

Секретар волонтерського руху Університету:   
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- веде протокол засідань волонтерського руху Університету;  

- відповідає за правильне зберігання документації волонтерського руху 

Університету;  

- веде облік виконання рішень;  

- виконує прямі розпорядження голови волонтерського руху Університету.  

3.7. Відділи волонтерського руху Університету.  

При волонтерському руху Університету створюють відділи за основними 

напрямами роботи, перелік яких затверджує рада волонтерського руху 

Університету:  

- культурно-масовий;  

- відділ зв’язків із дитячими будинками;  

- інформаційний відділ;  

- відділ зовнішніх зв’язків. 

Керівників відділів волонтерського руху Університету обирають на 

засіданні ради волонтерського руху.  

Особовий склад відділу волонтерського руху Університету формує 

керівник відповідного відділу.  

Відділи волонтерського руху Університету виконують завдання 

відповідно до напряму їх діяльності й у своїй роботі керуються інструкціями по 

роботі відділу, затвердженими радою волонтерського руху Університету.  

Керівники відділів періодично звітують перед радою волонтерського 

руху Університету на її вимогу.  

3.8. Рада волонтерського руху факультету/інституту. 

Вищий представницький орган волонтерського руху 

факультету/інституту – рада волонтерського руху факультету/інституту.  

До складу ради волонтерського руху факультету/інституту входять 

голова волонтерського руху факультету/інституту, представники волонтерів 

факультету/інституту, які обрані за нормою представництва (затверджена 

зборами волонтерів факультету/інституту).  



9 

 

Засідання ради волонтерського руху факультету/інституту відбуваються 

не менше як один раз на місяць. Позачергові засідання скликає голова 

волонтерського руху факультету/інституту за власним рішенням, на вимогу не 

менше як 1/3 членів ради волонтерського руху факультету/інституту або за 

ініціативи ради волонтерського руху Університету.  

Засідання ради волонтерського руху факультету/інституту легітимне за 

наявності більше як 1/2 членів ради волонтерського руху факультету/інституту.  

Рішення ради волонтерського руху факультету/інституту ухвалюють 

шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів ради 

волонтерського руху факультету/інституту.  

Рішення ради волонтерського руху факультету/інституту підписує голова 

волонтерського руху факультету/інституту та секретар ради волонтерського 

руху факультету /інституту.  

Рішення ради волонтерського руху факультету/інституту обов’язкові для 

виконання головою волонтерського руху факультету/інституту, членами ради 

волонтерського руху факультету/інституту та всіма волонтерами 

факультету/інституту/ 

Рада волонтерського руху факультету/інституту:  

- організовує діяльність волонтерського руху факультету/інституту;  

- здійснює організаційне керівництво діяльністю волонтерського руху 

факультету/інституту;  

- визначає позицію волонтерського руху факультету/інституту з 

актуальних питань життя волонтерів;  

- представляє волонтерський рух факультету/інституту в органах 

управління факультету/інституту;  

- ухвалює рішення в межах своїх повноважень; 

- скликає збори волонтерського руху факультету/інституту;  

- обирає секретаря ради волонтерського руху факультету/інституту, за 

потреби зі свого складу – заступника голови волонтерського руху 

факультету/інституту;  
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- формує перелік відділів волонтерського руху факультету/інституту;  

- обирає керівників відділів волонтерського руху факультету/інституту за 

поданням голови волонтерського руху факультету/інституту;  

- затверджує інструкції щодо роботи відділів волонтерського руху 

факультету/інституту;  

- періодично заслуховує звіти керівників відділів волонтерського руху 

факультету/інституту;  

- готує питання на розгляд керівних органів факультету/інституту щодо 

важливих проблем життя волонтерів;  

- бере участь у формуванні списку виборних студентів-представників 

волонтерського руху до складу вченої ради факультету/інституту та загальних 

зборів трудового колективу факультету/інституту згідно з квотами, 

передбаченими Статутом Університету.  

- заслуховує щорічні звіти керівників органів волонтерського руху 

факультету/інституту;  

- щорічно звітує перед радою волонтерського руху Університету;  

- звітує про свою роботу на зборах волонтерського руху 

факультету/інституту. 

3.9. Голова волонтерського руху факультету/інституту. 

Голову волонтерського руху факультету/інституту обирають на загальних 

зборах волонтерів факультету/інституту з числа студентів й аспірантів 

факультету/інституту таємним голосуванням терміном на один рік. Реєстрацію 

кандидатів на посаду голови волонтерського руху факультету/інституту 

здійснює рада волонтерського руху Університету на підставі особистої заяви 

кандидата або подання студентських й аспірантських колективів 

(оформлюється протоколом), які подають не пізніше 3-х робочих днів до дати 

проведення загальних зборів волонтерів факультету/інституту. На основі 

поданих заяв готують бюлетені для таємного голосування на посаду голови 

волонтерського руху факультету/інституту.  



11 

 

Розпорядження голови волонтерського руху факультету/інституту 

обов’язкові для членів ради волонтерського руху факультету/інституту та 

членів відділів волонтерського руху факультету/інституту.  

Голова волонтерського руху факультету/інституту:  

- дотримується чинного законодавства;  

- виконує рішення зборів волонтерів факультету/інституту;  

- виконує рішення ради волонтерського руху факультету/інституту;  

- щорічно звітує про результати діяльності ради волонтерського руху 

факультету/інституту;  

- здійснює організаційне керівництво радою волонтерського руху 

факультету/інституту та її відділами;  

- головує на засіданнях ради волонтерського руху факультету/інституту;   

- здійснює представницькі функції;  

- як керівник ради волонтерського руху факультету/інституту входить за 

посадою до складу вченої ради факультету/інституту;  

- як керівник ради волонтерського руху факультету/інституту входить за 

посадою до складу делегатів вищого колегіального органу громадського 

самоврядування факультету/інституту – загальних зборів трудового колективу;   

- підписує від імені ради волонтерського руху факультету/інституту всі 

види угод й інші документи;  

- обов’язково відвідує засідання ради волонтерського руху Університету;  

- може делегувати окремі свої повноваження своєму заступникові або 

іншим членам ради волонтерського руху факультету/інституту. 

3.10. Секретар ради волонтерського руху факультету/інституту. 

Секретаря ради волонтерського руху факультету/інституту обирає рада 

волонтерського руху факультету/інституту з членів волонтерського руху 

факультету/інституту терміном на один рік за поданням голови волонтерського 

руху Університету.  

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів ради 

волонтерського руху факультету/інституту.  
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Секретар ради волонтерського руху факультету/інституту:  

- веде протокол засідань ради волонтерського руху факультету/інституту; 

- веде облік ради волонтерського руху факультету/інституту; 

- виконує прямі розпорядження голови волонтерського руху 

факультету/інституту. 

 

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ 

4.1. Органи волонтерського руху мають право:  

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку й інформацію, 

потрібну для виконання своїх завдань; 

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації 

відповідного рівня й органів студентського самоврядування всіх рівнів 

стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та 

отримувати відповіді щодо порушених питань;  

- отримувати заохочення у вигляді додаткових рейтингових балів при 

формуванні рейтингу успішності. 

4.2. Органи волонтерського руху зобов’язані:  

- забезпечувати дотримання прав й інтересів осіб, які навчаються в 

Університеті, сприяти виконання ними своїх обов’язків;  

- порушувати проблеми осіб, які навчаються в Університеті, перед 

адміністрацією;  

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою 

діяльність;  

- сприяти розвитку та вдосконаленню волонтерського руху;  

- координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими 

об’єднаннями, осередками тощо;  

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до положення 

про студентське самоврядування й інші питання, що потребують розгляду на 

засіданнях колегіальних і робочих органів Університету. 
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5. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО 

ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ 

5.1. Адміністрація Університету має право: 

- отримувати інформацію про діяльність органів волонтерського руху 

(плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність 

тощо);  

- скликати позачергові збори чи віче у випадках недотримання органами 

волонтерського руху Статуту Університету та пунктів Положення про 

студентське самоврядування;  

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що 

проводять органи волонтерського руху (віче, зборах, засіданнях тощо).   

5.2. Адміністрація Університету зобов’язана:  

- інформувати органи волонтерського руху про важливі рішення, які 

стосуються життєдіяльності осіб, що навчаються в Університеті; 

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, 

матеріальну й інші види підтримки для розвитку волонтерського руху в 

Університеті.   

5.3. Для ефективної роботи органів студентського самоврядування 

адміністрація Університету забезпечує:  

- участь студентів в управлінні Університетом на університетському 

та факультетському рівнях;  

- належні матеріально-технічні умови (окремі приміщення, 

оргтехніка, кошти для реалізації найважливіших заходів); 

- невтручання адміністрації Університету в діяльність органів 

волонтерського руху, крім питань, що стосуються спільної діяльності в межах 

проведення виховної роботи. 
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6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

6.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього набирають 

чинності після його ухвалення на зборах волонтерів Університету з 

урахуванням пропозицій і зауважень адміністрації Університету.  

6.2. Під час роботи, для оперативного покращення процесу організації 

самоврядування в Університеті, рада волонтерського руху Університету може 

ухвалювати окремі положення, що не виходять за межі цього Положення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова волонтерського руху 

Волинського національного університету 

імені Лесі Українки                                                         Дарина МАЙСТРУК 
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