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16 березня 2017 р.

Шановному пану Петру Порошенку
Президенту України
01220, вул. Банкова, 11
м. Київ, Україна

Шановний пане Президенте!

Світовий Конґрес Українців (СКУ) загально ознайомився з поданим 13 березня 2017 р. 
до Верховної Ради України Проектом Закону про внесення змін до Закону України “Про
громадянство України” щодо реалізації права змінити громадянство” (далі Проект Закону), 
прийняття якого мало б дуже негативні наслідки для численної частини української діаспори.

У першій мірі СКУ був би вдячний за з’ясування підстав для внесення таких значних змін 
в законодавство України, які обмежують права громадян України, оскільки Пояснювальна записка
до Проекту Закону не дає вичерпної відповіді на це питання. 

Нашу увагу зокрема привернули наступні рядки Пояснювальної записки щодо обґрунтування 
необхідності прийняття Проекту Закону: 

“Однак перебування громадян України також і в громадянстві іноземної держави, 
зокрема тих, які перебувають на публічній службі, створює певні ризики 
для національної безпеки України”.

У зв’язку з таким твердженням у Пояснювальній записці виникає питання, чому Проект Закону
охоплює ширше коло осіб, ніж тих, “які перебувають на публічній службі”.

СКУ також стурбований відповідністю Проекту Закону до Конституції України, а зокрема таким 
її статтям:

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, 
не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права 
змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій 
державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають 
за її межами.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як 
правопорушення.
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З огляду на викладене вище, СКУ як виразник інтересів багатомільйонної української 
діаспори, що є інтегральною частиною українського народу, просить Вас призначити 
публічні слухання для ґрунтовного обговорення на відповідному державному рівні 
Проекту Закону за участю експертів та громадянського суспільства в Україні і діаспорі, 
включно й СКУ. 

З повагою, 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

Евген Чолій
Президент

Копія:
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
Члени Ради директорів Світового Конґресу Українців
Голови організацій мережі Світового Конґресу Українців

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє 
інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ має мережу складових організацій та зв’язків 
з українцями у 53 країнах. Заснований у 1967 р., СКУ в 2003 р. був визнаний Економічною 
та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним 
консультативним статусом.




