Проект
вноситься народними депутатами України
О.А.ДУНДА

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення
наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України
_______________________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 4, ст.43 із наступними змінами):
1) пункт 6 частини другої статті 19 викласти у такій редакції:
«6) має громадянство (підданство) іноземної держави (для посад
категорії «А» і «Б»;»;
2) частину першу статті 25 доповнити пунктами 9 та 10 такого змісту:
«9) заяву про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави
(для посад категорії «А» і «Б»);
10) заяву про відсутність чи наявність громадянства (підданства)
іноземної держави (для посад категорії «В»).»
3) пункт 2 частини першої статті 84 викласти у такій редакції:
«2) встановлення факту наявності у державного службовця громадянства
(підданства) іноземної держави або набуття державним службовцем
громадянства (підданства) іноземної держави під час проходження державної
служби (для посад категорії «А» і «Б»)».
4) доповнити частину першу статті 84 новим пунктом 2-1 у такій редакції:
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«2-1) встановлення факту наявним у державного службовця громадянства
(підданства) держави, яка визнана державою-агресором, відповідно до абзацу
тринадцятого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду
Національної безпеки і оборони України».
2. Частину вісімнадцяту статті 6 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами) після слів "припинення
громадянства України" доповнити словами "встановлення факту наявності
громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства
(підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце
проживання";
в цій же частині слова «можуть бути звільнені» замінити на
«звільняються».
2. Статтю 7 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони
України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237)
доповнити частиною такого змісту:
"На посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та
його заступників не можуть призначатися особи, які мають громадянство
(підданство) іноземної держави".
3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., № 20 – 21, ст. 190 із наступними змінами):
1) пункт 2 частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
"2) припинення громадянства України, виявлення факту громадянства
(підданства) іноземної держави";
2) у статті 12:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"При призначенні на посади голів місцевих державних адміністрацій, їх
перших заступників та заступників особи подають заяву про відсутність
громадянства (підданства) іноземної держави".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою та
четвертою.
4. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) частину четверту статті 10 після слів "якщо вона має" доповнити
словами "громадянство (підданство) іноземної держави";
2) частину шосту статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
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"у разі встановлення факту наявності громадянства (підданства)
іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави";
3) у статті 18:
частину четверту після слів "якщо вона має" доповнити словами
"громадянство (підданство) іноземної держави";
пункт 5 частини восьмої викласти в такій редакції:
"5) припинення громадянства України, встановлення факту наявності
громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства
(підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце
проживання";
4) частину п'яту статті 20 після слів "якщо вона має" доповнити словами
"громадянство (підданство) іноземної держави".
5. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):
абзац перший частини четвертої статті 11 після слів "припинення
громадянства України" доповнити словами "встановлення факту наявності
громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства
(підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце
проживання";
в цій же частині слова «можуть бути звільнені» замінити на
«звільняються».
частину першу статті 11-1 доповнити абзацом такого змісту:
"Головою, членом комісії не може бути особа, яка має громадянство
(підданство) іноземної держави".
6. До частини першої статті 12 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 33, ст. 175 із наступними змінами) включити пункт 4 такого змісту:
"4) які мають громадянство (підданство) іноземної держави".
7. Абзац перший частини шостої статті 23 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами)
після слів "припинення громадянства України" доповнити словами
"встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави
чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави, виїзду на постійне
проживання за межі України".
8. Абзац перший частини четвертої статті 20 Закону України "Про
телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 2, ст. 155 із
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наступними змінами) після слів "припинення громадянства України"
доповнити словами "встановлення факту наявності громадянства (підданства)
іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави,
виїзду на постійне проживання за межі України".
9. Статтю 7 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448 із наступними
змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
"8. Особи, які претендують на зайняття посади члена Комісії, до
призначення на відповідну посаду подають до органу, який вносить пропозиції
щодо їх призначення, заяву про відсутність громадянства (підданства)
іноземної держави".
10. У Законі України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№ 16, ст. 265 із наступними змінами):
абзац другий частини першої статті 7 доповнити словами "а також особа,
яка має громадянство (підданство) іноземної держави";
пункт 2 частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
"2) припинення громадянства України, встановлення факту наявності
громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства
(підданства) іноземної держави, виїзду на постійне проживання за межі
України".
11. У статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із
наступними змінами):
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу не
можуть бути прийняті особи, які мають громадянство (підданство) іноземної
держави".
У зв'язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами
четвертою – дев'ятою.
12. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р, № 13, ст. 222 із наступними змінами):
частину першу статті 7 доповнити словами "а також особа, яка має
громадянство (підданство) іноземної держави";
у статті 8:
частину п'яту після абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
"8) заява про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави".

5

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
у статті 9:
частину п'яту доповнити новим абзацом такого змісту:
"8) заявою про відсутність громадянства (підданства) іноземної
держави".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
пункти 2 і 3 частини першої статті 18 доповнити словами "або у разі
встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави
чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави";
в абзаці першому статті 18 слова «може бути звільнений» замінити на
«звільняється».
13. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України"
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051 із наступними
змінами):
частину восьму статті 7 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
"3-2) заяву про відсутність громадянства (підданства) іноземної
держави";
пункт 4 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
"4) має громадянство (підданство) іноземної держави".
14. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної
Ради України, 2014, № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
у статті 5:
частину третю доповнити пунктом такого змісту:
"8) має громадянство (підданство) іноземної держави";
пункт 6 частини п'ятої викласти в такій редакції:
"6) припинення громадянства України, встановлення факту наявності
громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства
(підданства) іноземної держави, виїзду на постійне проживання за межі
України".
15. У статті 27 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної
Ради України, 2015 р., № 2 – 3, ст. 12 із наступними змінами):
1) після частини п'ятої доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Особа, яка призначається на посаду прокурора подає заяву про
відсутність громадянства (підданства) іноземної держави".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
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2) доповнити частину сьому пунктом 4 такого змісту:
"4) має громадянство (підданство) іноземної держави".
16. У Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної
Ради України, 2015 р., № 40 – 41, ст. 379 із наступними змінами):
1) частину першу статті 54 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) заяву про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави";
2) пункт 11 частини першої статті 77 викласти у такій редакції:
"11) у разі встановлення факту наявності у поліцейського громадянства
(підданства) іноземної держави або у зв'язку з набуттям громадянства
(підданства) іноземної держави".
17. Пункт 10 частини четвертої статті 10 Закону України "Про Державне
бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55)
викласти в такій редакції:
"10) встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної
держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави".
18. У Законі України "Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833 із наступними змінами):
пункт 13 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
"13) має громадянство (підданство) іноземної держави";
у статті 8:
частину третю після абзацу тридцять третього доповнити абзацом такого
змісту:
"10) заяву про відсутність громадянства (підданства) іноземної
держави".
У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий – сорок перший вважати
відповідно абзацами тридцять п'ятим – сорок другим;
пункт 5 частини шостої викласти в такій редакції:
"5) припинення громадянства України, встановлення факту наявності
громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства
(підданства) іноземної держави, виїзду на постійне проживання за межі
України".
19. У Законі України «Про громадянство України» (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами):
у статті 1:
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1) абзаци дванадцятий, тринадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий,
вісімнадцятий, дев’ятнадцятий виключити;
2) доповнити статтю новим абзацем такого змісту:
«декларація про набуття (наявність), припинення (відсутність) іноземного
громадянства – документ, в якому особа повідомляє про набуття (наявність),
припинення (відсутність) у неї іноземного громадянства (підданства) або
громадянств (підданств)»;
у статті 8:
1) частину 1 статті 8 викласти у наступній редакції:
«Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні
та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або
постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією
України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або
яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та
неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших
територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного
проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської
Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної
Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської
Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або
іноземцем, який подав заяву про набуття громадянства України, а також їх
неповнолітні діти реєструються громадянами України».
2) в частині другій та третій слова «щодо якого подано зобов'язання
припинити іноземне громадянство» замінити на «щодо якого подано заяву про
набуття громадянства України»
3) частини чотири, п’ять, сім виключити;
у статті 9:
1) пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:
«2)
подання декларації про наявність (набуття), відсутність
(припинення) іноземного громадянства (підданства) або громадянств
(підданств);» .
2) частину сьому статті виключити.
у статті 10:
1) частину другу статті викласти у такій редакції:
«Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне
громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства),
повернулася в Україну на постійне проживання, іноземець, іноземець, якому
надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні та подала заяву про
поновлення
у
громадянстві
України,
за
відсутності
підстав,
передбачених частиною п’ятою статті 9 цього Закону, реєструється
громадянином України.»;
2) частини третю та шосту виключити.
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у частині шостій статті 15 слова «та зобов’язання припинити іноземне
громадянство» виключити.
у статті 19:
1)
пункт 1 частини першої стаття виключити;
2)
частину другу викласти у наступній редакції:
«Положення пункту 3 частини першої цієї статті не застосовуються,
якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.»
частину першу статті 24 доповними наступним пунктом:
“10) ведення обліку осіб-громадян України, які набули (мають наявне),
припинили іноземне громадянство (підданство) або громадянства
(підданства)”
пункт 10 статті 25 викласти у такій редакції:
“ 10) ведуть облік осіб, які набули громадянство України, припинили
громадянство України, набули (мають наявне), припинили іноземне
громадянство (підданство)”.
розділ IV Законe доповнити розділ ІІІ Закону доповнити статтею 25-1
такого змісту:
«Стаття 25-1. Облік осіб-громадян України, що подали декларацію про
набуття (наявність), припинення іноземного громадянства (підданства)
Особи-громадяни України, що набули, припинили іноземне
громадянство (підданство) зобов’язані у місячний термін подати декларацію
про набуття (наявність), припинення іноземного громадянства (підданства)
або громадянств (підданств) до центральний органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері громадянства.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері громадянства здійснює контроль за достовірністю декларування
особами-громадянами України набуття (наявності), припинення іноземного
громадянства (підданства) або громадянств (підданств).
Особи-громадяни України, що порушили вимоги декларування про
наявність (набуття), припинення ними іноземного громадянства (підданства)
або громадянств (підданств) несуть адміністративну та кримінальну
відповідальність згідно законів України.».
20. Пункт 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду
національної безпеки і оборони України» (Відомості Верховної Ради України,
1998, № 35, ст.237 ) доповнити абзацом тринадцятим наступного змісту:
«питання надання статусу держави-агресора державі, що застосовує
збройну силу проти суверенітету, незалежності чи територіальної цілісності
України, здійснює іншу агресію відповідно до Закону України “Про оборону
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України”, а також проводить інформаційну політику, спрямовану проти
територіальної цілісності та політичної незалежності України».
21. Частину першу статті 79 Закону України «Про місцеве
самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170)
доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) у разі встановлення факту наявності громадянства (підданства)
іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави».
22. Частину першу статті 5 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 40, ст.290)
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) у разі встановлення факту наявності громадянства (підданства)
держави, яка визнана державою-агресором, відповідно до абзацу тринадцятого
пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду Національної
безпеки і оборони України».
23. Після частини п’ятої статті 19 Закону України «Про службу безпеки
України» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст.382) доповнити
новою частиною такого змісту:
«Особи, які претендують на службу в органах Служби безпеки України,
до призначення на відповідну посаду подають заяву про відсутність
громадянства (підданства) іноземної держави.»
У зв'язку з цим частини шосту – дванадцяту вважати відповідно
частинами сьомою – тринадцятою.
24. У Вибочому кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 із наступними змінами):
частину другу стаття 7 викласти у такій редакції:
«2. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним, а
також громадянин, що має іноземне громадянство (підданство) держави, яка
визнана державою-агресором, відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1
частини першої статті 4 Закону України «Про Раду Національної безпеки і
оборони України».
частину сьому статті 7 викласти у такій редакції:
«7. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які
проживають за кордоном, особи, визнані судом недієздатними, та громадяни
України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, а також
громадянин, що має іноземне громадянство (підданство) держави, яка визнана
державою-агресором, відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1 частини
першої статті 4 Закону України «Про Раду Національної безпеки і оборони
України» вважаються такими, що не належать до жодної територіальної
громади, та не мають права голосу на місцевих виборах.»
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абзац другий частини другої статті 10 викласти у такій редакції:
«Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно,
але не більше ніж протягом двох днів з дня його надходження, надати виборчій
комісії відповідну інформацію щодо відомостей про вибуття особи, висунутої
кандидатом, за межі України для постійного проживання, припинення нею
громадянства України, наявності в неї іноземного громадянства (підданства),
наявності в неї іноземного громадянства (підданства) держави, яка визнана
державою-агресором, відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1 частини
першої статті 4 Закону України «Про Раду Національної безпеки і оборони
України», наявності чи відсутності судимості, виїзду з України та в’їзду в
Україну протягом встановленого цим Кодексом часу перед днем голосування,
наявності рішення суду про визнання особи недієздатною."
частину третю статті 34 після слів «… працівники судів та
правоохоронних органів, громадяни» доповнити словами «які мають
громадянство (підданство) іноземної держави»
частину шосту статті 39 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) інформація про наявність (відсутність) іноземного громадянства
(підданства)»
статтю 75 доповнити новим частиною такого змісту:
«7. Не може бути кандидатом на пост Президента України особа, з
наявним у неї іноземним громадянством (підданством) держави, яка визнана
державою-агресором, відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1 частини
першої статті 4 Закону України «Про Раду Національної безпеки і оборони
України».
частину другу статті 100 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4) зобов’язання в разі обрання Президентом України протягом місяця з
дня офіційного оприлюднення результатів виборів припинити іноземне
громадянства (підданства), але обов’язково до офіційного вступу на посаду
Президента України;»
частину першу статті 103 доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) довідки про наявність чи відсутність іноземного громадянства
(підданства), виданої уповноваженим органом;»
частину першу статті 104 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує
факт наявності у особи, висунутої кандидатом на пост Президента України
іноземного громадянства (підданства) держави, яка визнана державоюагресором, відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1 частини першої статті
4 Закону України «Про Раду Національної безпеки і оборони України»;
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частину першу статті 105 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує
факт наявності у особи, висунутої кандидатом на пост Президента України
іноземного громадянства (підданства) держави, яка визнана державоюагресором, відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1 частини першої статті
4 Закону України «Про Раду Національної безпеки і оборони України»
частину другу статті 106 після слів «… проживання на території
України, відомості» доповнити словами «про наявність (відсутність)
іноземного громадянства (підданства)»
статтю 134 доповнити новою частиною 6 такого змісту:
«6. Не може бути висунутий кандидатом та обраний депутатом
громадянин, який має іноземне громадянство (підданство) держави, яка
визнана державою-агресором, відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1
частини першої статті 4 Закону України «Про Раду Національної безпеки і
оборони України».
частину п'ятнадцять статті 154 доповнити новим пунктом 10-1 такого
змісту:
«10-1) відомості про наявність чи відсутність іноземного громадянства
(підданства);»
пункт 5 частини першої статті 155 після слів «(у разі відсутності таких
підприємств чи корпоративних прав - зазначити про їх відсутність),»
доповнити словами «зобов’язання в разі обрання протягом місяця з дня
офіційного оприлюднення результатів виборів припинити іноземне
громадянства (підданства), але обов’язково до офіційного вступу на посаду,»
частину другу статті 159 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«7) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує
факт наявності у особи, висунутої кандидатом іноземного громадянства
(підданства) держави, яка визнана державою-агресором, відповідно до абзацу
тринадцятого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду
Національної безпеки і оборони України»;»
частину першу статті 160 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує
факт наявності у особи, висунутої кандидатом іноземного громадянства
(підданства) держави, яка визнана державою-агресором, відповідно до абзацу
тринадцятого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду
Національної безпеки і оборони України»;»
частину другу статті 161 після слів «із зазначенням часу проживання на
території України» доповнити словами «відомості про наявність чи
відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
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статтю 193 доповнити новою частиною 3 такого змісту:
«3. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути
обраний громадянин України, який має іноземне громадянство (підданство)
держави, яка визнана державою-агресором, відповідно до абзацу тринадцятого
пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду Національної
безпеки і оборони України».
частину дванадцяту статті 219 доповнити новим пунктом 9-1 такого
змісту:
«9-1) відомості про наявність чи відсутність іноземного громадянства
(підданства);»
частину десяту статті 220 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) відомості про наявність чи відсутність іноземного громадянства
(підданства);»
частину п’яту статті 221 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) відомості про наявність чи відсутність іноземного громадянства
(підданства);»
пункт 8 частини першої статті 222 після слів «… число, місяць, рік і
місце народження, громадянство, відомості» доповнити словами «про
наявність чи відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
пункт 5 частини першої статті 223 після слів «… число, місяць, рік і
місце народження, громадянство, відомості» доповнити словами «про
наявність чи відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
пункт 3 частини першої статті 224 після слів «(у разі відсутності таких
підприємств чи корпоративних прав - зазначити про їх відсутність),»
доповнити словами «зобов’язання в разі обрання протягом місяця з дня
офіційного оприлюднення результатів виборів припинити іноземне
громадянства (підданства), (у разі його відсутності – зазначити про
відсутність),»
пункт 5 частини першої статті 224 після слів «… число, місяць, рік і
місце народження, громадянство, відомості» доповнити словами «про
наявність чи відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
частину восьму статті 227 після слів «… число, місяць, рік і місце
народження, громадянство, відомості» доповнити словами «про наявність чи
відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
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частину сьому статті 228 після слів «… числа, місяця, року народження,
відомостей про громадянство» доповнити словами «наявності чи відсутності
іноземного громадянства (підданства)»;
абзац третій частини восьмої статті 228 після слів «… числа, місяця, року
народження, відомостей про громадянство» доповнити словами «про
наявність чи відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
частину восьму статті 229 після слів «… числа, місяця, року народження,
відомостей про громадянство» доповнити словами «про наявність чи
відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
абзац третій частини дев’ятої статті 229 після слів «… числа, місяця,
року народження, відомостей про громадянство» доповнити словами «про
наявність чи відсутність іноземного громадянства (підданства)»;
частину другу статті 230 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує
факт наявності у особи, висунутої кандидатом іноземного громадянства
(підданства) держави, яка визнана державою-агресором, відповідно до абзацу
тринадцятого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду
Національної безпеки і оборони України»;
частину першу статті 231 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4-1) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує
факт наявності у особи, висунутої кандидатом іноземного громадянства
(підданства) держави, яка визнана державою-агресором, відповідно до абзацу
тринадцятого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду
Національної безпеки і оборони України»;
частину другу статті 233 після слів «… число, місяць, рік народження,
відомості» доповнити словами «про наявність чи відсутність іноземного
громадянства (підданства)»;
абзац другий статті другої статті 234 після слів «… число, місяць, рік
народження, відомості» доповнити словами «про наявність чи відсутність
іноземного громадянства (підданства)»;
частину першу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«Особа, обрана сільським, селищним, міським головою також подає
довідку про припинення іноземного громадянства, видану уповноваженим
органом.»
У зв’язку з цим абзац третій частини першої вважати абзацом четвертим.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
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1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем
його опублікування.
2. У зв’язку із набранням чинності цього Закону встановити, що
громадяни України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави
зобов’язані протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом
подати декларацію про наявність такого громадянства.
3. Запропонувати Президентові України привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання
чинності цим Законом:
розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної
Ради України законопроекти щодо внесення змін до законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом
та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
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