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Шановний Олександре Михайловичу!

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 2 червня 2021 року розглянув 
проект Закону України про основи національного спротиву, (реєстр. № 5557 від 
25.05.2021), поданий Президентом України та визначений ним як невідкладний 
для позачергового розгляду Верховною Радою України.

 Розглядаючи даний законопроект у розрізі предмету відання Комітету, 
члени Комітету звернули увагу на положення частини шостої статті 25 «Гарантії 
соціального і правового захисту осіб, які на добровільній та конфіденційній 
основі залучаються до виконання завдань руху опору» проекту Закону. Зокрема 
нею запропоновано, що залучені до конфіденційного співробітництва іноземці 
та особи без громадянства, які зробили вагомий внесок у розвиток України, за 
клопотанням Міністра оборони України можуть бути прийняті до громадянства 
України за спрощеною процедурою або отримати статус біженця в Україні чи 
притулок в Україні.  

 Зауважувалося, що умови прийняття до громадянства України визначені 
Законом України «Про громадянство України» (частина друга статті 9). Цим 
Законом вже унормовано спрощений порядок прийняття до громадянства 
України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, та осіб, прийняття 
яких до громадянства України становить державний інтерес для України 
(частина третя вказаної статті Закону). 

З урахуванням зазначеного положення законопроекту щодо спрощеного 
прийняття до громадянства України залучених до конфіденційного 
співробітництва іноземців та осіб без громадянства, які зробили вагомий внесок 
у розвиток України, дублюватимуть зазначені норми Закону України «Про 
громадянство України».
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Крім того, у разі прийняття у запропонованій редакції законопроекту, до 
Закону України «Про громадянство України» та відповідних підзаконних 
нормативно-правових актів необхідно буде вносити зміни щодо спрощеного 
прийняття до громадянства України саме такої категорії осіб - залучених до 
конфіденційного співробітництва іноземців та осіб без громадянства, які зробили 
вагомий внесок у розвиток України. У такому випадку існуватиме імовірність 
розкриття їх конфіденційності, оскільки така підстава фігуруватиме у їхніх 
матеріалах про прийняття до громадянства України.

 На думку Комітету, вищезазначені зауваження, за умови прийняття 
законопроекту за основу, варто врахувати при його підготовці до другого 
читання. 

Присутні на засіданні представники Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України, Державної міграційної служби 
України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловились 
про підтримку законопроекту із урахуванням висловленого зауваження щодо 
необхідності забезпечення конфіденційності співробітництва іноземців та осіб 
без громадянства при прийнятті їх до громадянства України. 

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
головного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з 
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
основи національного спротиву (реєстр. № 5557 від 25.05.2021), поданий 
Президентом України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 
основу.

З повагою
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