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. №5463 від 05.05.2021
реєстр. №5463-1 від 20.05.2021

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, проведеному 2 червня 2021 року
в режимі відеоконференції, розглянув питання щодо доцільності включення
до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
проекту Закону України про реалізацію публічних електронних послуг з
реєстрації та декларування місця проживання в Україні, (реєстр.№5463 від
05.05.2021), поданого народними депутатами України Крячком М.В., Лубінцем
Д.В. та іншими народними депутатами України та альтернативного до нього
проекту Закону України про свободу пересування, вільний вибір місця
проживання та доступ до електронних послуг з реєстрації місця проживання в
Україні, (реєстр.№5463-1 від 20.05.2021), поданого народними депутатами
України Устіновою О.Ю., Геращенко І.В. та іншими народними депутатами
України.
Законопроектом про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації
та декларування місця проживання в Україні, (реєстр.№5463), зокрема,
передбачено запровадження декларування та реєстрації місця проживання у
електронній формі, функціонування реєстрів територіальних громад виключно
у електронній формі, можливість обміну інформацією між територіальними
громадами та з державними реєстрами в автоматичному режимі. Для
забезпечення роботи зазначених реєстрів органи місцевого самоврядування
матимуть право створювати або використовувати вже створені власні
інформаційно-телекомунікаційні системи чи безоплатно використовувати
засоби відомчої інформаційної системи ДМС. Проектом Закону скасовується
паперовий документообіг; виключається можливість дублювання реєстрації у
різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися
інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце
проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

За прогнозом авторів, реалізація законопроекту покращить стан справ у
сфері реєстрації місця проживання та обліку міграції населення, а також
сприятиме скороченню строку надання послуг.
Альтернативний проект Закону України про свободу пересування,
вільний вибір місця проживання та доступ до електронних послуг з реєстрації
місця проживання в Україні, (реєстр.№5463-1 від 20.05.2021), внесений
народними депутатами України Устіновою О.Ю., Геращенко І.В. та іншими
народними депутатами України, поданий з метою впровадження нової системи
реєстрації місця проживання, яка ґрунтується на повідомному принципі. На
думку авторів це дозволить збільшити кількість людей, які реєструють своє
фактичне місце проживання і живуть за адресою зареєстрованого місця
проживання. Водночас, це дозволить державі отримувати максимально точні
дані щодо місця проживання громадян.
Даний законопроект передбачає спрощену процедуру реєстрації і зняття з
реєстрації місця проживання особи. Заявник зможе звернутися за отриманням
адміністративної послуги з реєстрації місця проживання до органу реєстрації (в
тому числі до ЦНАП, де таку послугу впроваджено), пред’явити документ, що
посвідчує його особу. Після ідентифікації заявника та сплати ним
адміністративного збору, особа зможе подати заяву про реєстрацію місця
проживання без необхідності надання будь-яких документів, що підтверджують
право на проживання за вказаною особою адресою. Посадова особа органу
реєстрації здійснюватиме реєстрацію повідомленого заявником місця
проживання, а також вноситиме цю інформацію до реєстру територіальної
громади. Надалі орган реєстрації забезпечуватиме передавання відповідних
даних із реєстру територіальної громади до Єдиного державного демографічного
реєстру. Також передбачається, що один лише факт реєстрації місця проживання
особи, зняття з реєстрації не може слугувати: підтвердженням законності
проживання у житлі або користування ним; підтвердженням факту проживання
або непроживання у житлі; підставою для нарахування податкових платежів;
підтвердженням факту оренди (найму) житла; підставою для вселення особи у
житло або виселення з нього; підставою для нарахування плати за користування
житлом та плати за житлово-комунальні послуги; підставою для встановлення
або скасування будь-яких прав та обов’язків для інших осіб, які проживають у
житлі.
На думку авторів нова повідомна (декларативна) система реєстрації місця
проживання в Україні сприятиме суттєвому спрощенню процедури такої
реєстрації, але водночас гарантуватиме надійний захист права власності
власників житла.
Прийняття законопроекту забезпечить впровадження в Україні
європейських стандартів у сфері реєстрації місця проживання, зокрема,
максимальне спрощення та доступність цієї адміністративної послуги для
кожного громадянина України. Більшість громадян отримають рівні умови для
реалізації своїх прав, що пов’язані з реєстрацією місця проживання.
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З врахуванням важливості та актуальності врегулювання зазначених
питань, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет
ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця
проживання в Україні, (реєстр.№5463 від 05.05.2021), поданий народними
депутатами України Крячком М.В., Лубінцем Д.В. та іншими народними
депутатами України, та альтернативний до нього проект Закону України про
свободу пересування, вільний вибір місця проживання та доступ до електронних
послуг з реєстрації місця проживання в Україні, (реєстр.№5463-1 від 20.05.2021),
поданий народними депутатами України Устіновою О.Ю., Геращенко І.В. та
іншими народними депутатами України, включити до порядку денного п’ятої
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
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