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Щодо надання інформації

У відповідь на Ваш запит від 21 липня 2022 року до Офісу 
Президента України на отримання публічної інформації щодо кількості 
осіб, громадянство яких було припинено шляхом виходу, втрати та за 
міжнародними угодами, яке надійшло до МЗС України 27.07.2022 року 
повідомляємо, що відповідно до розподілу повноважень, визначеного 
пунктом 2 ст. 25 Закону України „Про громадянство України” від                
18.01.2001 р. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні 
представництва та консульські установи України за кордоном здійснюють 
повноваження (у тому числі приймають рішення про набуття 
громадянства, приймають документи щодо виходу з громадянства 
України, готують подання про втрату особами громадянства України) лише 
стосовно осіб, які відповідно до чинного законодавства України є 
такими, які постійно проживають за кордоном.

Повноваження у сфері громадянства стосовно осіб, які проживають на 
території України, здійснюють територіальні підрозділи Державної 
міграційної служби України, яка є центральним органом виконавчої влади, 
відповідальним за реалізацію державної політики у сферах міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 
визначених законодавством категорій мігрантів, а також внесення 
пропозицій щодо формування державної політики у цих сферах.

У додатку наводимо наявну в МЗС України статистичну інформацію за 
період 2014-2021 роки. Натомість, з початку поточного року станом на                   
02 серпня ц.р.  громадянство України осіб, які постійно проживають за 
кордоном, Указами Президента України не припинялося.  
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Статистичні дані з питань припинення громадянства України 

відповідно до Закону України «Про громадянство України» 

Рік

Припинення 
громадянства 
України шляхом 

виходу
(ст.18 Закону)

Припинення 
громадянства 
України за 

міжнародними 

угодами

Припинення 
громадянства 
України

шляхом втрати
(ст. 19 Закону)

2021 3564 0 0

2020 2546 0 1

2019 5986 471 1

2018 5100 491 1

2017 2438 556 3

2016 5700 1586 7

2015 4882 876 2

2014 5201 549 2


