ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
встановлення адміністративної відповідальності за порушення строків
подання декларації про набуття (наявність), припинення іноземного
громадянства (підданства) або подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації"
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
В сучасних умовах наявна необхідність удосконалення та врегулювання
окремих питань інституту громадянства. Зокрема, пов’язаних з можливістю
отримання громадянами України іноземного громадянства (підданства) без
втрати власне українського громадянства.
Отримання громадянства будь-якої країни – це отримання як прав, так і
обов’язків. Громадянин України, що виявив бажання мати іноземне
громадянство (підданство) для держави залишається в першу чергу
громадянином України. Його обов’язком є повідомити державу про зміни в
своєму правовому статусі. Задля цього передбачається введення
добровільного декларування громадянами факту набуття (наявності)
іноземного громадянства (підданства).
Удосконалення інституту громадянства шляхом легалізації де-факто
вже існуючих непоодиноких випадків множинного громадянства створює
додаткові можливості щодо:
- Свободи переміщення (подорожей).
- Права на проживання.
- Роботи та навчання в інших країнах.
- Наявності політичних прав тощо.
Також таке вдосконалення забезпечує набуття більш широких прав на
консульський і дипломатичний захист в країнах, громадянство яких наявне.
Однак декларування набуття (наявності) іноземного громадянства
(підданства) окрім забезпечення додаткових прав для громадян накладає на
них і певні додаткові обов’язки. Тому для порушників процедури
добровільного декларування має бути передбачено адміністративну
відповідальність, яка і визначається зазначеним законопроектом.
2. Мета і завдання прийняття проекту
Законопроект розроблено з метою встановлення адміністративної
відповідальності за порушення строків подання декларації про набуття
(наявність), припинення іноземного громадянства (підданства) або подання
завідомо недостовірних відомостей у декларації.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту
Проектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні
правопорушення новою статтею 205-1 «Порушення строків подання
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декларації про набуття (наявності), припинення іноземного громадянства
(підданства), або громадянств (підданств), або подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації», якою передбачено накладення
штрафів за вищевказані адміністративні правопорушення.
4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового
регулювання
Нормативно-правовими актами у зазначеній сфері правового
регулювання є Конституція України, Кодекс України про адміністративні
правопорушення, Закон України "Про громадянство України" та ін.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація законопроекту не потребуватимуть додаткових
витрат з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту
Прийняття цього законопроекту удосконалить функціонування
інституту громадянства, встановить обов’язковість декларування іноземного
громадянства (підданства) та відповідальність за порушення цих норм.
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