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Верховна Рада України 

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 на своєму засіданні 16 вересня 2020 р. розглянув 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» щодо подання іноземцями та особами 
без громадянства біометричних даних для оформлення віз», реєстр.  № 3630 
від  11.06.2020 р., поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону розроблено ініціативно МЗС в рамках удосконалення чинних 
візових процедур. Прийняття акта дозволить реалізувати комплекс заходів щодо 
запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних 
українських віз.

Проектом Закону передбачається внесення змін до Закону України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо: уточнення 
визначення терміну «віза»; закріплення обов’язку іноземців та осіб без 
громадянства під час оформлення візи подати свої біометричні дані для їх 
фіксації; створення правових підстав для встановлення Кабінетом Міністрів 
України правил оформлення іноземцям та особам без громадянства візи, в тому 
числі подання ними своїх біометричних даних під час оформлення; створення 
правових підстав для  відмови в наданні візи іноземцю або особі без 
громадянства, які відмовилися подавати свої біометричні дані для їх фіксації.

Згідно з пояснювальною запискою реалізація Закону не потребуватиме 
додаткових фінансових витрат з загального фонду Державного бюджету 
України.

Проект погоджено усіма заінтересованими центральними органами 
виконавчої влади без зауважень.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 07.09.2020 
зазначає, що проект за своєю суттю значною мірою повторює законопроект 
реєстр. № 2478 від 21.11.2019, який був відкликаний 04.03.2020 у зв’язку зі 
складенням повноважень Уряду, суб’єкта законодавчої ініціативи щодо цього 
проекту.



Враховуючи те, що у поданому законопроекті враховано пропозицію щодо 
корегування порядку набрання ним чинності, Головне управління не заперечує 
можливості прийняття законопроекту.

Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що зазначений законопроект 
не має прямого впливу на показники державного бюджету, оскільки має 
реалізовуватися за рахунок і в межах бюджетних призначень, встановлених у 
державному бюджеті на відповідний бюджетний період. У разі прийняття 
відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні просить 
сприяти оперативному розгляду законопроекту та підтримати його прийняття.

З огляду на викладене Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України  
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо  подання 
іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення 
віз», реєстр. № 3630 від 11.06.2020, поданий Кабінетом Міністрів України, за 
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому.

Співдоповідачем з цього питання визначено Голову Комітету Лубінця 
Дмитра Валерійовича.
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