
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
громадянство України" (щодо спрощення окремих процедур)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту.

В умовах військової агресії, багато українських громадян стали на захист
своєї  Батьківщини,  проводять  активну  роботу  в  демократичному
реформуванні  країни. Разом з  ними, за  власним переконанням і  покликом,
іноземні громадяни, перебуваючи в іншій країні, своєю позицією і діяльністю
підтримують суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.
Багато з них, зокрема з української діаспори, прагнуть стати повноцінними
громадянами України,  не  пориваючи своїх  зв’язків  з  країною,  в  якій вони
прожили значну частину свого життя. 

В  цілому,  Законом України «Про громадянство  України» врегульовані
питання  щодо  умов  прийняття  до  громадянства  України  та  підстав  для
припинення громадянства України. 

Однак,  згідно  чинного  Закону, при  набутті  громадянства  України
необхідно підписати зобов’язання припинити іноземне громадянство, а саме
подати  письмово  оформлену  заяву  іноземця  про  те,  що  в  разі  набуття
громадянства  України  він  припинить  громадянство  (підданство)  іншої
держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з
моменту  набуття  ним  громадянства  України  подасть  документ  про
припинення  громадянства  (підданства)  іншої  держави  або  громадянств
(підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення
громадянина України.

Потребує  також  врегулюванні  окремих  аспектів  щодо  підстав  щодо
втрати громадянства України з врахуванням положень Закону України від 18
січня  2018  року  №  2268-VIII  “Про  особливості  державної  політики  із
забезпечення  державного  суверенітету  України  на  тимчасово  окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях”  та Закону України від  15
квітня 2014 року№ 1207-VII  “Про забезпечення прав і  свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

2. Цілі та завдання законопроекту.

Метою законопроекту є спрощення (вилучення) окремих процедур, які є
на  заваді  множинному  громадянству,  зокрема  можливості  мати  два  або
більше громадянств представникам української діаспори. 

Буде  надана  можливість  отримати  громадянство  України  без
обов’язкового позбавлення громадянства іншої країни. 

Також,  законопроектом  встановлюється  можливість  залишатись
громадянином України після добровільного набуття громадянином України
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громадянства іншої держави.
Для  запобігання  ризиків  зі  сторони  осіб,  які  мають  або  отримали

громадянство Російської Федерації, передбачається, що підставою для втрати
громадянства України є добровільна причетність особи до збройної агресії
Російської Федерації.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується встановити спрощення окремих процедур
пов’язаних з отриманням громадянства. 

В законопроекті пропонується з діючого Закону вилучити норми: 

- щодо письмового  зобов’язання  припинити протягом двох  років
іноземне  громадянство  (підданство) з  моменту  набуття  ним
громадянства України;
- щодо зобов’язання щодо повернення паспорту іноземної держави
до уповноважених органів цієї держави;

- щодо подання декларації про відмову особи, якій надано статус
біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства;

- щодо  подання  декларації  про  відмову  від  іноземного
громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання
на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства".

Законопроектом  вносяться  відповідні  зміни  в  статтю  8.  “Набуття
громадянства  України  за  територіальним  походженням”,  статтю  9.
“Прийняття  до  громадянства  України”,  cтаттю  10.  “Поновлення  у
громадянстві України”, cтаттю 15. “Набуття громадянства України внаслідок
визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи
материнства”.

Також,  законопроектом вносяться  зміни  в  статтю 19.  “Підстави  для
втрати громадянства України”: 

- вилучається  норма,  згідно  якої  підставою  для  втрати
громадянства України є добровільне набуття громадянином України
громадянства іншої держави;
- додається  нова  норма,  якою  передбачено,  що  підставою  для
втрати  громадянства  України  є  добровільна  причетність  особи  до
збройної  агресії  Російської  Федерації:  перебування  в  складі
регулярних  з’єднань  і  підрозділів,  підпорядкованих  Міністерству
оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань,
підпорядкованих  іншим  силовим  відомствам  Російської  Федерації,
іррегулярних  незаконних  збройних  формувань,  озброєних  банд  та
груп  найманців,  створених,  підпорядкованих,  керованих  та
фінансованих Російською Федерацією; виконання функцій радників
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та  інструкторів  цих  формувань;  участь  в  діяльності  окупаційної
адміністрації  Російської  Федерації,  який  складається  з  державних
органів  і  структур,  що  функціонально  відповідальні  за  управління
тимчасово  окупованими  територіями  України,  а  також
підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які
узурпували  виконання  владних  функцій  на  тимчасово  окупованих
територіях України.
- додається норма, якою встановлено, що примусове автоматичне
набуття  громадянами  України,  які  проживають  на  тимчасово
окупованій  території,  громадянства  Російської  Федерації  не
визнається  Україною  та  не  є  підставою  для  втрати  громадянства
України.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання.
Основними нормативно-правовими актами,  що регулюють дану сферу

правовідносин, є Конституція України та Закон України  "Про громадянство
України".

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень
до  інших  законодавчих  актів  України,  не  передбачених  самим
законопроектом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту.
Реалізація  положень  цього  законопроекту  не  потребує  збільшення

видатків Державного бюджету. 

6.  Очікувані  правові  та  соціально-економічні  наслідки прийняття
законопроекту.

Введення  в  дію  даного  Закону  врегулює  давно  назрілі  питання
спрощення  (вилучення)  окремих  процедур,  які  є  на  заваді  множинному
громадянству,  зокрема  надання  відповідної  можливості  представникам
української  діаспори,  а  також  встановить  запобіжники  щодо  подальшої
агресивної  експансії  Російської  Федерації  через  введення  норми  щодо
позбавлення  громадянства  України  осіб,  причетних  до  збройної  агресії
Російської Федерації.

Керівник Офісу Президента України                                      А.БОГДАН   


