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В Е РХ О В Н А  РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань національної безпеки і оборони

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-31-95, тел./факс: 255-33-08
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ГОЛОВІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ

ДАНИЛЬЧУКУ О.Ю.

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013

Шановний Олександре Юрійовичу!

За дорученням Голови Верховної Ради України у Комітеті розглянуто 
рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 909 щодо 
спрощення механізму надання іноземцям та особам без громадянства, які є 
бійцями добровольчих формувань, що беруть участь в бойових діях на сході 
України,

Насамперед зауважимо, що питання громадянства, статусу іноземців та 
осіб без громадянства Постановою Верховної Ради України від 4 грудня 
2014 року № 22-VIII віднесено до предмету відання Комітету Верховної Ради 
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин.

Водночас, народними депутатами України -  членами Комітету 
Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони ще в 2015 
році було подано законопроекти, якими врегульовано не лише проходження 
військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без 
громадянства, а й встановлено спрощений порядок прийняття до 
громадянства України згаданих категорій осіб (див., зокрема, закони України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та 
особами без громадянства» від 6 жовтня 2015 року № 716-VIII та «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» від 28 січня 2016 року № 957-УІІІ).
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При цьому звертаємо увагу на те, що на розгляді у Верховній Раді 
України перебуває ряд законопроектів, також покликаних врегулювати 
порушене у рішенні Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року 
№ 909 питання (див., наприклад, реєстр. №№ 3433, 3433-1 та інші).

У цілому згадане питання не залишається поза увагою Комітету та 
Верховної Ради України в цілому.

Принагідно нагадуємо, що за станом проходження законопроектів 
можна слідкувати на веб-сайті Верховної Ради України в базі даних 
законопроектів (Ьйр://гас1а.§оу.иа/).

З повагою

Г олова Комітету


