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1.

Реєстраційний
№ 0934

Кабінет Міністрів України
Народні депутати України - члени Комітету 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
16.09.2020
Пропозиції та поправки до проекту

Закон України
Про внесення змін до статті 16 Закону України -1- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Назву проекту викласти у такій редакції:
“Про правовий статус іноземців та осіб без
«Про внесення змін до Закону України
громадянства”

Висновки, обґрунтування

Враховано

1

(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Закон України
Про внесення змін до Закону України “Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

«Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства»

2.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-2- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Розділ I законопроекту викласти у
наступній редакції:
«І. Внести до Закону України “Про
правовий статус іноземців та осіб без
громадянства” (Відомості Верховної Ради
України, 2012 р., № 19—20, ст. 179) такі
зміни:
1.Частину другу статті 15 викласти в такій
редакції:
“2. Особи, зазначені у частині п’ятій статті
16 цього Закону, можуть в'їжджати в Україну
та виїжджати з України за паспортними
документами та акредитаційними картками.”.

3.

2. У частині п’ятій статті 16:
І. Частину п’яту статті 16 Закону України “Про
абзац перший викласти в такій редакції:
правовий статус іноземців та осіб без громадянства”
“5. Міністерство закордонних справ
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20,
ст. 179) після абзацу четвертого доповнити новими України здійснює реєстрацію:”.
після абзацу четвертого доповнити новими
абзацами такого змісту:
абзацами такого змісту:

4.

“приватних
домашніх
працівників
“приватних
домашніх
робітників
членів
членів
дипломатичного
дипломатичного персоналу, консульських посадових (робітників)
осіб та адміністративно-технічного персоналу персоналу, консульських посадових осіб та
персоналу
дипломатичних представництв і консульських установ адміністративно-технічного

Враховано

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України “Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства” (Відомості
Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) такі
зміни:
1. Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
“2. Особи, зазначені у частині п’ятій статті 16 цього
Закону, можуть в'їжджати в Україну та виїжджати з
України
за
паспортними
документами
та
акредитаційними картками”.

2. У частині п’ятій статті 16:
абзац перший викласти в такій редакції:
“5. Міністерство закордонних справ України
здійснює реєстрацію”;
після абзацу четвертого доповнити двома новими
абзацами такого змісту:
“приватних домашніх працівників (робітників)
членів дипломатичного персоналу, консульських
посадових осіб та адміністративно-технічного
персоналу
дипломатичних
представництв
і
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іноземних держав, посадових осіб міжнародних
організацій, які прибули в Україну в службових
справах, працівників представництв таких організацій
в Україні, працівників представництв держав при
міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в
Україні;

дипломатичних
представництв
і
консульських установ іноземних держав,
посадових осіб міжнародних організацій, які
прибули в Україну в службових справах,
працівників представництв таких організацій
в Україні, працівників представництв держав
при міжнародних організаціях, що мають
штаб-квартиру в Україні, а також членів їхніх
сімей;

консульських установ іноземних держав, посадових
осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у
службових справах, працівників представництв таких
організацій в Україні, працівників представництв
держав при міжнародних організаціях, що мають
штаб-квартиру в Україні, а також членів їхніх сімей;

5.

осіб, що працюють за трудовим договором у
дипломатичних представництвах і консульських
установах
іноземних
держав,
міжнародних
організаціях та їх представництвах, представництвах
держав при міжнародних організаціях, що мають
штаб-квартиру в Україні.”.

направлених
зовнішньополітичними
відомствами іноземних держав або штабквартирами
міжнародних
організацій
студентів вищих навчальних закладів
іноземних держав, які проходять стажування
та/або навчальну практику у дипломатичних
представництвах і консульських установах
іноземних держав, міжнародних організаціях
та їх представництвах, представництвах
держав при міжнародних організаціях, що
мають штаб-квартиру в Україні.”.

направлених зовнішньополітичними відомствами
іноземних держав або штаб-квартирами міжнародних
організацій студентів вищих навчальних закладів
іноземних держав, які проходять стажування та/або
навчальну
практику
у
дипломатичних
представництвах і консульських установах іноземних
держав,
міжнародних
організаціях
та
їх
представництвах, представництвах держав при
міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в
Україні”.

6.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом
абзацом сьомим;
сьомим.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом
сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:
“Порядок реєстрації осіб, зазначених у цій
частині,
визначається
Міністерством
закордонних справ України. Реєстрація осіб,
зазначених в абзацах п’ятому і шостому цієї
частини, здійснюється з урахуванням
принципу взаємності.”.»
7.
8.
9.

10.
11.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

абзац сьомий викласти в такій редакції:
“Порядок реєстрації осіб, зазначених у цій частині,
визначається Міністерством закордонних справ
України. Реєстрація осіб, зазначених в абзацах п’ятому
і шостому цієї частини, здійснюється з дотриманням
принципу взаємності”.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох
місяців з дня набрання чинності цим Законом:

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох
місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити
перегляд
та
приведення
міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.

ООП 13.06.2017

стор. 2

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Лубінець Дмитро Валерійович
Сертифікат: 20B4E4ED0D30998C040000001C2D29001F546A00

Дійсний до: 02.11.2020 0:00:00
ООП 13.06.2017

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/3-2020/160420 від 17.09.2020

