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На виконання доручення керівництва Міністерства внутрішніх справ
України від 04.04.2018 № 9920кб у Державній міграційній службі України
розглянуто лист Рівненської обласної ради від 22.03.2018 № 01/04-133 р 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, у зв’язку з чим
повідомляємо про таке.
28 січня 2016 року Президент України підписав Закон України «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».
Цим Законом встановлені пільгові умови для прийняття до громадянства
України вказаної категорії осіб.
Так, для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому
законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у
Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних
підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання
чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах
України.
З метою реалізації цього Закону Указом Президента України № 120/2016
від 29 березня 2016 року було також внесено зміни до Указу Президента
України від 27 березня 2001 року № 215 щодо визначення переліку документів,
необхідних для прийняття до громадянства України тих осіб (іноземців та осіб
без громадянства), які в установленому законодавством порядку проходять
військову службу у Збройних силах України.
Однак необхідність подання документа, визначеного пунктом 49-1
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), (довідка про відсутність
судимості на території іноземної держави), залишено без змін.__________ _____
На жаль, така ситуація фактично нівелює зміні,
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прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які
проходять віськову службу у Збройних Силах України та захищають
територіальну цілісність та суверенітет нашої держави і не можуть звернутися
до уповноважених органів країни своєї громадянської належності для
отримання довідки про відсутність судимості (насамперед, це стосується
громадян Російської Федерації).
З огляду на викладене, відповідно до пункту 8 Положення про Комісію
при Президентові України з питань громадянства та пункту 111 Порядку
15.09.2017 ДМС України надіслано лист до Комісії при Президентові України з
питань громадянства з пропозицією розглянути порушене питання на засіданні
Комісії при Президентові України з питань громадянства.
Одночасно інформуємо, що на сьогодні інформація щодо прийнятого
Комісією при Президентові України з питань громадянства рішення про
внесення на розгляд зазначеного питання Президентові України в ДМС України
відсутня.
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