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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про паспорт у формі книжечки
(реєстр. № 3986 від 14 серпня 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 17 серпня                          
2020 року Комітет з питань правової політики розглянув, на своєму засіданні 
Комітету від 03 березня 2021 року (протокол № 49), проект Закону про паспорт 
у формі книжечки (реєстр. № 3986 від 14 серпня 2020 року)                                        
(далі - Законопроект), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його розроблено з 
метою приведення Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року 
№ 2503-ХII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та 
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» у відповідність до 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний 
статус» та для досягнення цілі 11. «Людина живе в державі, яка ставить перед 
собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для 
цього ресурсів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої 
Постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188-IХ.

Для досягнення поставленої мети Законопроектом пропонується визнати 
такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 26 червня 
1992 року № 2503-ХII «Про затвердження положень про паспорт громадянина 
України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» та 
встановити, що паспорт громадянина України у формі книжечки, оформлений до 
набрання чинності цим Законом, є чинним до закінчення строку його дії. 
Установлюються строки дії паспорта. Реалізація проекту акта не потребує 
фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

За наслідками розгляду Комітет Верховної Ради України з питань бюджету 
прийняв рішення, що проект Закону України про паспорт громадянина України 
у формі книжечки (реєстр. № 3986 від 14.08.2020), поданий Кабінетом Міністрів 
України, не має впливу на показники бюджету (реалізацію положень 
законопроекту належить здійснювати в межах і за рахунок видатків державного 



бюджету, що визначаються на забезпечення виконання завдань та функцій у 
сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб).

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 
законопроекту зазначає, що реалізація його положень не вплине на показники 
бюджетів і не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з 
Європейським Союзом, розглянувши Законопроект, визнав його положення 
такими, що регулюються національним законодавством країн-членів 
Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
розглянувши Законопроект, висловило зауваження і пропозиції.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про паспорт громадянина 
України у формі книжечки (реєстр. № 3986 від 14 серпня 2020 року), поданий 
Кабінетом Міністрів України.
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