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Верховна Рада України

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 деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, реєстр. № 4412 від 
20.11.2020, поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту є вдосконалення норм стосовно перебування 
іноземців та осіб без громадянства на території Україні, підвищення рівня 
відповідальності іноземців та їх приймаючої сторони за порушення 
законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, 
спрощення процедур продовження строку перебування іноземців в Україні, 
обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні. 

Крім того, норми проекту Закону спрямовані на узгодження між собою 
норм законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у сфері міграції та 
кореспондуються з поданим одночасно проектом Закону України «Про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо 
вдосконалення законодавства у сфері міграції)», реєстр. № 4411, який 
передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Для досягнення поставленої мети проектом запропоновано низку змін до 
Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України “Про 
Державну прикордонну службу України”, Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства». 

У своєму висновку Головне науково-експертне управління Апарату 
Верховної Ради України висловлює низку зауважень до проекту в частині 
внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» та щодо порядку набрання чинності законом. 



На думку членів Комітету, висловлені зауваження можуть бути враховані 
при підготовці проекту до другого читання.

Представник розробника проекту - Державної міграційної служби 
України повідомив, що частину з них можна буде врегулювати на рівні 
підзаконних нормативно-правових актів, зокрема щодо визначення службові 
особи якого саме органу (органу охорони державного кордону або 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сферах міграції, його територіальних органів і підрозділів)  та у яких 
випадках мають здійснювати супроводження відповідної категорії іноземців  та 
осіб без громадянства до суду.

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері 
міграції, реєстр.  № 4412 від 20.11.2020, поданий Кабінетом Міністрів України, 
за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Співдоповідачем з цього питання визначено Голову Комітету Лубінця 
Дмитра Валерійовича.
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