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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 (далі - Комітет) на своєму засіданні 19 липня 2022 
року (протокол № 62) розглянув 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 та визначений 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 
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України. Водночас у вказаному висновку до проекту Закону міститься також 
ряд зауважень.

Міністерство внутрішніх справ України у листі (вих. № 19266/2/36-2022 
від 15.07.2022 року) зазначило, що запропоноване положення частини першої 
статті 1 проекту Закону буде складним для правозастосовчої практики.

Міністерство юстиції України, Міністерство соціальної політики України 
та Міністерство освіти і науки України у своїх листах, надісланих на адресу 
Комітету, повідомили, що не мають пропозицій та зауважень до законопроекту. 

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на актуальність та суспільну значущість 
законопроекту як у внутрішньодержавному, так і в міжнародному аспекті. 
Зазначено, що прийняття даної законодавчої ініціативи сприятиме реалізації 
принципу взаємності у відносинах між українським та польським народами.

За наслідками обговорення 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, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу з 
урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних частин 
законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом 
розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 
Регламенту Верховної Ради України, а також скоротити наполовину строк 
подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 
підготовці цього законопроекту до другого читання відповідно до частини 
другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

    Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
співдоповідачем з цього питання визначено народного депутата України  – 
Першого заступника Голови Комітету 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 Ткаченка 
Максима Миколайовича.

       
       Перший заступник
       Голови Комітету                                                                      М. ТКАЧЕНКО                                                              
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