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Шановний Сергію Костянтиновичу !
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 листопада 2021р. розглянув
проект
Закону України про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення
законодавства у сфері міграції, (реєстр. № 6184), поданий народним депутатом
України Крячком М.В. та іншими народними депутатами України.
Даний законопроект підготовлений з метою внесення змін до статті 197
Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається
встановлення відповідальності за проживання без задекларованого чи
зареєстрованого місця проживання та доповнення Кодексу України про
адміністративні правопорушення новими статтями 18514 та 18856 щодо
встановлення відповідальності посадових осіб органів реєстрації за порушення
ними вимог законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб.
Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) статтями 18514 «Невиконання
законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому
числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб» та 18856 «Невиконання приписів посадових осіб центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб».
Зазначені зміни необхідні у зв’язку із ухваленим Верховною Радою
України 5 листопада ц.р. Законом України «Про надання публічних
(електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця
проживання в Україні», (р.№ 5463), який вводиться в дію з 1 грудня 2021 року.
Запропоновані зміни є актуальними і повинні бути введені в дію одночасно
із зазначеним Законом, яким, зокрема, передбачено можливість декларування
чи реєстрації місця проживання, та встановлено, що контроль за діяльністю
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органів реєстрації здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб. Цей орган наділений
повноваженнями за результатами проведеної перевірки виявлених фактів
прийняття рішень посадовими особами органів реєстрації з порушенням
законодавства, направляти відповідному органу реєстрації припис про вжиття
необхідних заходів та усунення виявлених порушень, який є обов’язковим до
виконання.
Особи винні у порушенні Закону України «Про надання публічних
(електронних публічних) послуг щодо декларування чи реєстрації місця
проживання в Україні», несуть відповідальність згідно із законом, яку
пропонується встановити запропонованими змінами до Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
В ході обговорення зверталась увага на необхідність доопрацювання
зазначеного законопроекту з врахуванням наступних зауважень.
Пункт перший, другий та третій розділу І проєкту Закону потребує
редакційного доопрацювання, а саме
змінити нумерацію статей, якими
пропонується доповнити чинний КУпАП, оскільки цей Кодекс уже містить
чинні статті 18514, та 18856 «Створення перешкод у діяльності уповноважених
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та
техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок» та «Невиконання
законних розпоряджень, приписів посадових осіб органів, що здійснюють
державний контроль за використанням та охороною земель».
Крім того у назві і диспозиції пропонованої редакції статті 18856 після слів
«Невиконання» доповнити словами «органами реєстрації». Потребує
виправлення редакція цієї статті, викладеної у порівняльній таблиці, яка
додається до зазначеного законопроекту, оскільки вона не відповідає редакції
запропонованого законопроекту.
За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення:
направити висновок головному Комітету з питань правоохоронної
діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері
міграції», поданий народним депутатом України Крячком М.В. та іншими
народними депутатами України, реєстр. № 6184 від 18.10.2021, за наслідками
розгляду у першому читанні прийняти за основу.
З повагою
Голова Комітету
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