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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 20 жовтня 2021 р. розглянув 
підготовлений до другого читання  проект Закону України про реалізацію 
публічних  електронних  послуг з реєстрації та декларування місця проживання 
в Україні (реєстр. № 5463),  прийнятий Верховною Радою України  за основу 15 
липня 2021 року (Постанова Верховної Ради України №1679-IX від 15.07. 2021).

Законопроект спрямований на  врегулювання  відносини у сфері публічних 
і електронних публічних послуг з реєстрації та декларування місця проживання 
(перебування) фізичних осіб в Україні, порядок їх надання та обмін даними в 
електронних реєстрах, базах даних, порядок їх обробки у обсязі, необхідному для 
надання таких послуг.

Його прийняття дозволить  запровадити    декларування  місця проживання  
-  повідомлення особою  органу реєстрації адреси свого місця проживання  в 
електронній формі за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної 
громади.  Законопроектом також   передбачено   запровадження міжвідомчої  
електронної  взаємодії - обмін  інформацією, що здійснюється  між реєстрами 
територіальних громад, відомчою інформаційною системою центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері реєстрації 
фізичних осіб, державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною 
системою Міністерства внутрішніх справ  України  та іншими інформаційно-
комунікаційними  системами. 

При підготовці законопроекту  до другого читання  від суб’єктів права  
законодавчої ініціативи надійшло 615  поправок і пропозицій, з яких:  308 -  
враховано, 74 - враховано частково,  95 - враховано редакційно, 138 - відхилено.
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За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Верховній Раді України  відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 
Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду  в другому читанні  
проект Закону України про реалізацію публічних  електронних  послуг з 
реєстрації та декларування місця проживання в Україні (реєстр. № 5463) 
прийняти у другому читанні та в цілому у запропонованій Комітетом редакції. 

Доповідачем під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 
України  визначити  Голову Комітету Лубінця Дмитра Валерійовича.

У разі  необхідності  доручити Комітету  здійснити  спільно з Головним 
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України  техніко-юридичне 
доопрацювання даного законопроекту.
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