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Громадянство для іноземців, які брали участь в АТО 
(законопроекти №3433 і 3433-1)
Проекти законів дозволяють іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності 
та недоторканості України, за спрощеною процедурою бути прийнятими до громадянства України або отримати 
посвідку на тимчасове проживання в Україні виключно на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторкано-
сті України.  Законопроектами забороняється вимагати від таких іноземців документи, одержання яких такими особами 
можливе лише за умови звернення до офіційних органів своєї країни або потребує обов’язкового виїзду іноземців до 
таких держав. 
Обидва законопроекти є практично ідентичними за виключенням одного положення, що міститься в законопроекті №
3433-1, яким передбачено, що термін розгляду заяви про прийняття до громадянства України іноземця чи особи без 
громадянства, яка брала участь в захисті територіальної цілісності та недоторканості України не може перевищувати 2 
місяці. 
Однак, варто зауважити, що законопроекти містять ряд недоліків та неточностей, у зв’язку із чим, пропонуємо прийняти 
законопроект №3433 за основу з можливістю його доопрацювання до другого читання.

Вітання «Слава Україні! – Героям Слава!» 
(законопроект №9036)
Законопроект передбачає зміни до Закону України «Про Національну поліцію», Статуту внутрішньої служби Збройних 
сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Стройового статуту Збройних сил України 
щодо встановлення нового вітання для військовослужбовців та поліцейських «Слава Україні» – «Героям слава», а також 
впорядкування Ритуалу підняття Державного прапора України. Крім того, законопроектом передбачається, щоб в 
Збройних силах України замість звернення «товаришу» використовувалося «пане (пані)».
Законопроект було прийнято за основу 06.09.18, наразі очікується розгляд у другому читанні.
За результатами розгляду рекомендуємо прийняти законопроект в цілому.

Військова стандартизація відповідно до стандартів 
НАТО (законопроект №8370)
Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про оборону України» новими термінами «військова 
стандартизація», «військовий стандарт», «стандарт НАТО» та «стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО», 
надати Міністерству оборони України повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері 
військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації, внести зміни до Закону України «Про 
стандартизацію» стосовно не поширення сфери його дії на військові стандарти. 
Необхідність прийняття проекту закону №8370, як вказує суб’єкт законодавчої ініціативи, пов’язана із зовнішньополі-
тичним курсом України, який спрямований на набуття членства в НАТО, оскільки країнам-партнерам наполегливо 
рекомендується застосовувати Політику НАТО із стандартизації.
Варто зауважити, що виглядає нелогічним визначення в Законі України «Про оборону України» запропонованих 
законопроектом №8370 термінів, з огляду на те, що в тексті Закону України «Про оборону України» такі терміни не 
використовуються.
За результатами розгляду може бути прийнятий з урахуванням зауважень.
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