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. № 7550 від 11.07.2022
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 (далі - Комітет) на своєму засіданні 18 липня 2022
року (протокол № 60) розглянув питання щодо доцільності включення до
порядку денного cьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання
проекту Закону України про встановлення правових та соціальних гарантій для
громадян Республіки Польща, які перебувають на території України, реєстр. №
7550 від 11.07.2022 року, поданого Президентом України та визначеного ним як
невідкладний.
Зазначений законопроект розроблено у відповідь на прийняття 12 березня
2022 року Закону Республіки Польща «Про допомогу громадянам України у
зв’зку зі збройним конфліктом на території цієї країни».
Мета законопроекту - вдосконалення умов проживання громадян
Республіки Польща, встановлення нових правових та соціальних гарантій для
громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.
Законопроектом передбачається надання громадянам Республіки Польща
та членам їхніх родин – подружжю, дітям (незалежно від громадянства), які
прибули до України з Республіки Польща, можливості легального перебування
на території України протягом 18 місяців з дати набрання чинності цим
Законом. Громадяни Республіки Польща, які законно перебувають на території
України, матимуть право на працевлаштування в Україні, на здійснення
господарської діяльності на території України, навчання в закладах освіти в
Україні, медичне обслуговування на території України на тих самих умовах, що
й громадяни України, а також окремі соціальні виплати в Україні згідно з
діючим законодавством України.
Головне науково - експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку від 13.07.2022 року зазначило, що в цілому
підтримує наведені у пояснювальній записці до законопроекту аргументи на

користь відповідної законодавчої пропозиції та вважає, що його прийняття
сприятиме лібералізації умов проживання громадян Республіки Польща на
території України. Водночас у вказаному висновку до проекту Закону міститься
також ряд зауважень.
Під час обговорення проекту Закону членами Комітету вказано на його
актуальність та нагальність з огляду на необхідність забезпечити своєчасну
реакцію держави на всеосяжну допомогу, яку польський народ вже надав та яку
продовжує надавати українцям під час широкомасштабного військового
вторгнення держави-агресора на територію України.
За наслідками обговорення, керуючись статтями 93 та 101 Регламенту
Верховної Ради України, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній
Раді України проект Закону України про встановлення правових та соціальних
гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території
України, реєстр. № 7550 від 11.07.2022 року, поданий Президентом України,
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання та прийняти рішення про одноразове відхилення (ad hoc)
від процедури розгляду, передбаченої Регламентом Верховної Ради України, і
скоротити наполовину строки внесення альтернативних до нього
законопроектів.
Перший заступник
Голови Комітету
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