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Шановна Галино Миколаївно!

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 8 вересня 2021 р. (Протокол №38) 
розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні
 (реєстр. № 5795 від 16.07.2021), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Проект розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України на виконання пункту 57 Плану законопроектної 
роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою 
Верховної Ради України від 02.02.2021 №1165 – IX, з метою спрощення для 
роботодавців забезпечення потреби у робочій силі, яка може бути задоволена за 
рахунок застосування праці іноземців та осіб без громадянства, забезпечення 
рівних умов праці для громадян України та іноземців, детінізації трудових 
відносин, а також удосконалення законодавства у цій сфері та усунення правових 
колізій. 

З цією метою проектом запропоновано низку змін до законів України «Про 
зайнятість населення» та «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства».

Розгляд законопроекту на засіданні Комітету відбувався за участі 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників 
зацікавлених центральних органів виконавчої влади: Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби 
України з питань праці, Державної міграційної служби України, Адміністрації 
Державної прикордонної служби України, Міністерства освіти і науки України.
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 Під час обговорення зазначалося про актуальність удосконалення 
механізму регулювання вітчизняного ринку праці, зокрема в частині 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Разом з цим зауважувалося, що:
- запропоновані зміни до частини четвертої статті 4 «Підстави для 

перебування іноземців та осіб без громадянства на території України» Закону 
України  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» не 
враховують зміну, внесену до цієї частини Законом України «Про стимулювання 
розвитку цифрової економіки в Україні» від  15 липня 2021 року № 1667-IX (в 
частині слів "або укладення гіг-контракту");

- потребує доповнення стаття 4 Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» нормою, відповідно до якої підставою для 
отримання іноземцем посвідки на проживання є оформлення ФОП за умови 
здійснення фінансово-господарської діяльності і сплати податків та зборів у 
встановленому законодавством України порядку;

- доцільно було б розглянути та додатково вивчити питання стосовно 
внесення змін до частини дванадцятої статті 4 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» щодо зменшення розміру частки 
власності іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, 
бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі української 
юридичної особи (наразі - не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним 
курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної 
інвестиції). 

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
головного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з 
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства в Україні (реєстр. № 5795 від 16.07.2021), поданий 
Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні   
прийняти за основу. 

З повагою
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