ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
1. Обґрунтування необхідності прийняття акту
Проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України розроблений за ініціативою
Міністерства інформаційної політики України і покликаний спростити механізм
в’їзду та перебування представників іноземних засобів масової інформації
(надалі – ЗМІ) на території України.
Відповідно до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного
проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 р. № 567 (надалі – Правила), представники іноземних
ЗМІ можуть в’їхати на територію України з метою довгострокового перебування
на підставі довгострокової візи (типу D). Для оформлення візи типу D редакція
ЗМІ має звернутись до дипломатичного представництва або консульської
установи із поданням, що погоджене із Державного комітету телебачення і
радіомовлення України (надалі – Держкомтелерадіо).
Таке погодження є малоефективним, адже Держкомтелерадіо не має
можливості здійснити перевірку достовірності наданої інформації, в тому числі
щодо діяльності ЗМІ, а також підстав в’їзду іноземного кореспондента на
територію України. Крім того, звернення до Держкомтелерадіо потребує часу на
пересилання документів, що істотно подовжує процедуру оформлення візи.
Таким чином, пропонується виключити необхідність погодження подання
іноземного ЗМІ із Держкомтелерадіо.
Водночас, аналіз подання іноземного ЗМІ може здійснюватись
дипломатичними представництвами або консульськими установами України, які
оформлюють візи, адже вони знаходяться у країні заявника і отже мають
можливість безпосередньої перевірки наданих документів. До того ж,
викладене не протирічить положенням Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства».
Крім того, існує необхідність сприяння діяльності представників
іноземних ЗМІ, які вже в’їхали в Україну на підставі безвізового режиму, що
обмежений 90-денним терміном перебування. Разом з тим, професійна
діяльність журналістів нерідко обумовлює потребу у подовженні строку
перебування на території України.
Порядком продовження строку перебування та продовження або
скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства
на території України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 150 (надалі – Порядок), передбачено процедуру
продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на
території України за наявності законних підстав.
Однак питання обґрунтованості таких підстав майже не врегульовано
чинним законодавством. Порядком визначені лише такі можливі підстави, як
лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення
спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття
громадянства України тощо.

І хоча наведений перелік не є вичерпним, жодний з наведених випадків не
може бути підставою для продовження строку перебування у зв’язку з
професійною діяльністю журналістів. Внаслідок цього механізм продовження
строку перебування є фактично недієвим для іноземних журналістів, що
обумовлює необхідність уточнення положень Порядку.
2. Мета та шляхи її досягнення
Метою проекту постанови є сприяння представникам іноземних ЗМІ, що
мають намір в’їхати чи вже в’їхали на територію України, у здійсненні їх
професійної діяльності.
Досягнення мети проекту постанову планується шляхом:
виключення із Правил вимоги щодо необхідності погодження з
Держкомтелерадіо звернення іноземного ЗМІ на оформлення довгострокової
візи типу D;
визнання здійснення професійної діяльності представником іноземного
ЗМІ як достатньої підстави продовження строку його перебування на території
України.
3. Правові аспекти
У цій сфері суспільних відносин діють Конституція України, Закон
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Правила
оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567,
та Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення
строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на
території України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2012 р. № 150.
Проект постанови не передбачає внесення змін до інших нормативноправових актів.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту постанови у запропонованій редакції не потребує
додаткових матеріальних чи інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Позиція заінтересованих органів стане відома після погодження із
Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною
міграційною службою України, Державним комітетом телебачення і
радіомовлення України, Службою безпеки України.
6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
6-1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки
дискримінації.
7. Запобігання корупції
В проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект постанови для громадського обговорення оприлюднено на
офіційному сайті Міністерства інформаційної політики України.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Необхідність державного регулювання шляхом прийняття постанови
сприятиме спрощенню професійної діяльності представників іноземних ЗМІ на
території України.
Прийняття постанови спростить процедуру надання органами виконавчої
влади адміністративних послуг представникам іноземних ЗМІ.
Проект постанови є регуляторним актом і відповідає принципам
державної регуляторної політики.
10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація постанови не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття постанови створить сприятливі умови для здійснення
представниками іноземних ЗМІ своєї професійної діяльності на території
України.
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