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
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

До реєстр. № 4143 від 22.09.2020

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 17 лютого 2021 р. (Протокол
№ 25) розглянув проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України
та Державної міграційної служби України щодо надання тимчасового захисту
громадянам Республіки Білорусь, які масово вимушені шукати захисту в Україні
внаслідок політичних переслідувань в Республіці Білорусь, (реєстр. № 4143),
поданий народними депутатами України Совсун І.Р., Васильченко Г.І. та іншими
народними депутатами України.
Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є надати
громадянам Республіки Білорусь можливість отримання роботи в Україні на
строк, на який надано тимчасовий захист. Жоден інший режим перебування
громадян Республіки Білорусь в Україні не задовольняє потребу в офіційному
працевлаштуванні.
Постановою запропоновано звернутися до Кабінету Міністрів України та
Державної міграційної служби України з проханням розглянути можливість
надання тимчасового захисту громадянам Республіки Білорусь, які масово
вимушені шукати захисту в Україні внаслідок політичних переслідувань в
Республіці Білорусь.
Під час обговорення члени Комітету зауважили, що відповідно до Закону
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту» (пункт 14 частини першої статті 1, частина перша статті 18) у разі,
якщо на територію України з країни, яка має спільний кордон з Україною, масово
прибувають особи, які вимушені шукати захисту внаслідок зовнішньої агресії,
іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних
чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок
у певній частині або на всій території країни походження, за поданням
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Кабінет
Міністрів України приймає постанову про надання таким особам тимчасового
захисту.

Натомість Державна міграційна служба та Адміністрація Державної
прикордонної служби не спостерігають зростання чисельності громадян
Республіки Білорусь, які перетинають державний кордон України та виявляють
намір отримати захист в Україні. Так, за інформацією Державної прикордонної
служби, за період з вересня по жовтень 2020 року на територію України в’їхало
58 750, виїхало 61 298 громадян Республіки Білорусь. За інформацією
територіальних органів ДМС, протягом серпня - листопада 2020 року із заявою
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
звернулось 15 громадян Республіки Білорусь.
Ураховуючи викладене Державна міграційна служба не підтримує
зазначений проект Постанови Верховної Ради України.
За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: рекомендувати
Верховній Раді України проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів
України та Державної міграційної служби України щодо надання тимчасового
захисту громадянам Республіки Білорусь, які масово вимушені шукати захисту в
Україні внаслідок політичних переслідувань в Республіці Білорусь (реєстр.
№ 4143), поданий народними депутатами України Совсун І.Р., Васильченко Г.І.
та іншими народними депутатами України, відхилити.
Співдоповідачем з цього питання визначено Голову Комітету Лубінця
Дмитра Валерійовича.
Голова Комітету
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