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У Державній міграційній службі України (далі – ДМС) в межах 

компетенції розглянуто Ваш запит на отримання публічної інформації щодо 

надання статистичних даних про припинення громадянства України, надісланий 

до ДМС листом Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента 

України від 25.07.2022 № 22/1-06/1705 і зареєстрований у ДМС 27.07.2022 

за № ЗПІ-Б-169-22. 
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Питання громадянства України регулюються Конституцією України, 

Законом України «Про громадянство України» (далі – Закон) та міжнародними 

договорами України. 
Статтею 17 Закону визначено підстави для припинення громадянства 

України. 
Так, громадянство України припиняється: 
- внаслідок виходу з громадянства України; 
- внаслідок втрати громадянства України; 
- за підставами, передбаченими міжнародними договорами. 
Стаття 19 Закону встановлює підстави для втрати громадянства, які за 

своєю правовою природою є юридичними фактами, які виникають внаслідок 

свідомих дій особи, яка набула іноземного громадянства. 
Подання про втрату громадянства України готується органами міграційної 

служби, дипломатичними представництвами чи консульськими установами 

України без клопотання самої особи. 
Згідно з частиною першою статті 18 Закону громадянин України, який 

відповідно до законодавства України є таким, що постійно проживає за 

кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. 
Вихід з громадянства України – це ініціатива самої особи, яка вважається 

такою, що постійно проживає за кордоном, та може вийти з громадянства за її 
клопотанням. 

Згідно зі статтею 25 Закону прийняття заяв щодо виходу з громадянства 

України належить до повноважень Міністерства закордонних справ України, 
дипломатичних представництв та консульських установ України, тому особа,  
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яка постійно проживає за межами України, документи щодо виходу з 
громадянства України подає до вказаних установ України за кордоном. 

Рішення про припинення особою громадянства України приймає 

Президент України шляхом видання відповідних Указів. 
З огляду на викладене, облік осіб, які припинили громадянство України 

внаслідок виходу з громадянства України до компетенції ДМС не належить. 
Збір та обробка відомчої статистичної інформації ДМС здійснюється 

відповідно до наказу ДМС від 08.02.2016 № 22 «Про оптимізацію форм відомчої 
статистичної звітності ДМС».

Відповідно до показників відомчої статистичної звітності ДМС протягом 

2014-2022 років за Указами Президента України припинено громадянство 

України 291 особи. Зокрема, припинено громадянство України за Указами 

Президента України у 2014 році – 54 особам, у 2015 році – 49 особам, у 2016 році 
– 51 особі, у 2017 році – 39 особам, у 2018 році – 40 особам, у 2019 році – 24 

особам, у 2020 році – 19 особам, у 2021 році – 5 особам, у 2022 році – 10 особам.
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