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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному      
21 вересня 2022 року (протокол № 66), розглянув проект Закону України про 
внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про 
забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов 
прийняття до громадянства України, реєстр. № 7606 від 28.07.2022, поданий 
Кабінетом Міністрів України (далі – законопроект).

Метою даного законопроекту є запровадження комплексного іспиту з 
основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до 
громадянства України, а також приведення у відповідність до Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» виконання 
умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями осіб.

Для досягнення поставленої мети законопроектом, зокрема:
 запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання 
основ Конституції України та історії України; 
 переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, 
визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства 
України, як таких, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких 
до громадянства України становить державний інтерес для України, які в 
установленому законодавством України порядку проходять військову службу за 
контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною 
нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини 
двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства»;
 запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох 
років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з 
основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною 
мовою і подання документів про складання таких іспитів;
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 встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з 
основ Конституції України, історії України, на  рівень володіння державною  
мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства 
України; 
 уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей, а також 
осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення. 

Як зазначено в пояснювальній записці, реалізація положень законопроекту 
не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
висловлює зауваження до законопроекту.

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що 
законопроект не містить питань бюджетної політики.

Міністерство освіти і науки України в межах компетенції не має 
пропозицій та зауважень до тексту законопроекту.

У ході обговорення законопроекту на засіданні Комітету висловлювались 
зауваження до його окремих новацій, зокрема тих, що стосуються дітей, які 
приймаються до громадянства України, при цьому було підкреслено, що 
зазначені зауваження можуть бути усунені в процесі підготовки законопроекту 
до другого читання. В той же час народні депутати України - члени Комітету 
наголосили, що положення законопроекту в частині запровадження 
комплексного іспиту з основ Конституції України, історії України та володіння 
державною мовою, як умов для прийняття до громадянства України, мають на 
меті посилення значення та авторитету інституту Українського громадянства, 
тому даний законопроект заслуговує на підтримку.

За підсумками розгляду законопроекту на засіданні Комітет ухвалив 
рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про 
забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов 
прийняття до громадянства України, реєстр. № 7606 від 28.07.2022, поданий 
Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 
прийняти за основу.

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 України, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Ткаченка Максима 
Миколайовича.

Перший заступник
голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


