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Міністерством внутрішніх справ України в межах компетенції опрацьовано 
рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 909 
«Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України, Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення механізму надання 
українського громадянства іноземним громадянам та особам без громадянства, 
які є бійцями добровольчих формувань, що беруть участь в бойових діях на сході 
України», яке надійшло із Секретаріату Кабінету Міністрів України, у зв’язку із 
чим повідомляємо таке.

Із 19 лютого 2016 року набрав чинності Закон України від 28 січня 
2016 року № 957-VIII «Про внесення змін до статті 9 Закону України 
«Про громадянство України» щодо встановлення спрощеного порядку прийняття 
до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять 
військову службу у Збройних Силах України».

З метою реалізації цього Закону Указом Президента України від 29 березня 
2016 року № 120 було внесено зміни до Порядку провадження за заявами і 
поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень, 
затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 
(далі -  Порядок), якими визначено перелік документів, необхідних для 
прийняття до громадянства України тих осіб (іноземців та осіб без 
громадянства), які в установленому законодавством порядку проходять 
військову службу в Збройних силах України.

Разом з тим положення пункту 49-1 Порядку щодо необхідності подання 
документа про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких 
або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала 
геноцид, залишено без змін.

Така ситуація майже виключає можливість прийняття до громадянства 
України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в 
Збройних Силах України та захищають територіальну цілісність та гуврпрнітет——
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нашої держави і не можуть звернутися до уповноважених органів країни своєї 
громадянської належності або уповноважених органів іноземної держави, на 
території якої постійно проживали до прибуття в Україну для отримання 
документа про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких 
або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала 
геноцид (насамперед, це стосується Російської Федерації, Республіки Білорусь).

З огляду на таку ситуацію 15 вересня 2017 року Державна міграційна 
служба України звернулася до Комісії при Президентові України з питань 
громадянства з пропозицією розглянути порушене питання на засіданні Комісії 
при Президентові України з питань громадянства.

На сьогодні будь-яка інформація щодо прийнятого Комісією при 
Президентові України з питань громадянства рішення із порушеного ДМС 
питання відсутня.
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