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Шановний Михайле Валерійовичу!

Комітет 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 27 січня 2021 року (Протокол № 24) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (реєстр. № 
4355 від 10.11.2020 р.), поданий народними депутатами України Крячком М.В., 
Штепою С.С. та іншими народними депутатами України.

В межах предмету відання Комітету щодо запропонованих змін до Закону 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус» зауважується наступне.

На думку Комітету, проект потребує доопрацювання з метою визначення 
єдиного підходу щодо визначення  правового статусу е-паспорта та е-паспорта 
для виїзду за кордон: чи як окремих самодостатніх документів, як наприклад 
запропоновано у змінах до статті 3 Закону, чи тільки як форму паспорта 
громадянина України та  паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 
як наприклад запропоновано у змінах до статті 14 Закону.

Представник Державної міграційної служби України повідомив, що в 
цілому підтримується ідея законопроекту щодо  необхідності  врегулювання на 
законодавчому рівні питання функціонування е-паспорта та е-паспорта для 
виїзду за кордон. Разом з цим були висловлені застереження до окремих його 
положень. Зокрема зверталася увага, що е-паспорт та е-паспорт для виїзду за 
кордон – це не нові документи, а лише відображення інформації, що міститься 
в уже існуючих документах: в паспорті громадянина України у формі картки та 
паспорті громадянина України для виїзду за кордон. При цьому зауважувалося, 
що е-паспорт містить актуальну інформацію, що міститься в Єдиному 
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державному демографічному реєстрі. У випадках, коли особа змінює місце 
проживання, ця інформація не міститься в паспорті, а наявна лише в Реєстрі. 

Крім того, у проекті має бути чітко встановлено ким і яким чином 
формується е-паспорт, порядок передачі та зберігання е-паспорта, особливості 
використання під час вчинення юридично значущих дій.

З огляду на висловлені зауваження проект потребує доопрацювання.
За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: звернутися до 

головного Комітету з питань цифрової трансформації з пропозицією про 
необхідність доопрацювання проекту Закону України  про внесення змін до 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус», реєстр. № 4355, поданого народними депутатами України  Крячком 
М.В., Штепою С.С. та іншими народними депутатами України.

З повагою

Голова Комітету                                                                                Д.В. Лубінець
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