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Шановний Олександре Михайловичу!

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 1 березня 2023 року (протокол № 76), розглянув проект Закону 
України про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про Державну 
прикордонну службу України" щодо надання Пенсійному фонду України 
інформації про перетин кордону, реєстр. № 9004 від 08.02.2023, поданий 
Кабінетом Міністрів України (далі - законопроект).

Законопроектом пропонується внести зміну до Закону України "Про 
Державну прикордонну службу України", згідно з якою на Державну 
прикордонну службу України покладається обов’язок «надання Пенсійному 
фонду України для реалізації його повноважень у сфері 
загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування  у 
порядку та обсягах, визначених Пенсійним фондом України разом з 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони державного кордону, відомостей стосовно реципієнтів, які 
перетинали державний кордон України або в’їжджали/виїжджали на 
тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в’їзду – 
виїзду».

Під час обговорення проекту Закону народні депутати України - члени 
Комітету звернули увагу, що в усіх нормах, на які Кабінет Міністрів України 
посилається у пояснювальній записці для обгрунтування необхідності 
прийняття відповідної зміни, мова йде про надання відомостей щодо осіб, які 
перетинають саме державний кордон. Разом з тим, запропонована редакція 



законопроекту передбачає надання Пенсійному фонду України відомостей не 
тільки про осіб, які перетинають державний кордон, а також і про громадян, 
які в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України. Така 
норма на рівні закону є новою і потребує додаткового обгрунтування з 
огляду на надання новому суб’єкту відомостей про особу, в тому числі її 
персональних даних (які первинно збиралися для інших цілей), без уточнення 
щодо мети їх використання.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення: 
звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань національної 
безпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 
України проект Закону України про внесення зміни до статті 19 Закону 
України "Про Державну прикордонну службу України" щодо надання 
Пенсійному фонду України інформації про перетин кордону, реєстр. № 9004 
від 08.02.2023, поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду 
в першому читанні прийняти за основу.

Голова Комітету                                                             А. ЗАДОРОЖНИЙ


