
Додаток

Інформація щодо найбільш поширених напрямків та найбільш запитуваних документів в 
рамках доступу до публічної інформації МЗС у період з 2020 по 2022 роки

ДокументиНапрями
2020 2021 2022

Політичні 
питання

- щодо протидії 
триваючій збройній 
агресії рф проти  
України, зокрема 
процесу врегулювання 
конфлікту на Донбасі;
- щодо стратегії 
деокупації тимчасово 
окупованого Криму

– щодо ініціативи 
«Кримська 
платформа» та її 
установчого Саміту;
- щодо звільнення та 
захисту прав 
незаконно 
утримуваних росією 
громадян України

- щодо дотримання 
прав і свобод людини 
на тимчасово 
окупованій території 
Криму;
- щодо питання 
стратегії національної 
безпеки і оборони 
України, а саме 
реалізації стратегічного 
курсу на набуття 
повноправного 
членства в НАТО та ЄС

Публічна 
дипломатія

- Комунікаційна 
стратегія та Стратегія 
публічної дипломатії 
МЗС України

- щодо підготовки 
інформаційно-
аналітичних 
документів МЗС

- щодо фінансування 
проєктів публічної 
дипломатії за 
кордоном

Міжнародні 
організації

- щодо фінансування з 
боку української 
сторони (або вимог) 
для участі у 
виборчому 
спостереженні в 
регіоні ОБСЄ.

- документи щодо 
вступу України до 
ООН,
- Статут ООН;
- щодо фінансування з 
боку української 
сторони (або
вимог) на зайняття 
вакантних посад в 
Секретаріаті
ОБСЄ у Відні (Австрія) 
або 
структурах/польових
місіях ОБСЄ в регіоні 
ОБСЄ за системою
«секондмент»

- документи щодо 
членства рф в ООН

Міжнародне 
право

- щодо інформування 
Україною Секретаріату 
ООН про 
встановлення на своїй 
частині узбережжя 
Чорного та Азовського 
морів прямих 
вихідних ліній.

- документи щодо 
делімітації та 
демаркації 
державного кордону 
України

- документи щодо 
делімітації та 
демаркації державного 
кордону України

Міжнародна 
безпека

- Меморандум про 
гарантії безпеки у 
зв’язку з приєднанням 
України до Договору 
про 
нерозповсюдження 
ядерної зброї

- Меморандум про 
гарантії безпеки у 
зв’язку з приєднанням 
України до Договору 
про 
нерозповсюдження 
ядерної зброї

- Меморандум про 
гарантії безпеки у 
зв’язку з приєднанням 
України до Договору 
про 
нерозповсюдження 
ядерної зброї

Консульські 
питання

- щодо статистичних 
даних про припинення 
громадянства України;
- щодо кількості 
поданих клопотань 
про вихід з 
громадянства України;
- щодо порядку 
голосування за 
кордоном, інформації 
про закордонні 
виборчі дільниці та 
про результати 
голосування громадян 

- щодо інформації про 
закордонні виборчі 
дільниці;
- щодо консульських 
дій та консульського 
обліку громадян по 
всіх ЗДУ;
- щодо кількості 
звернень громадян до 
усіх ЗДУ та надання 
матеріальної 
допомоги

щодо надання 
відомостей про набуття 
громадянства України 
іноземцями;
- щодо статистичних 
даних про припинення 
громадянства України



України за кордоном у 
2019 році;

Питання ЄС і 
НАТО 

- щодо Угоди про 
асоціацію між 
Україною, з однієї 
сторони, та 
Європейським 
Союзом, 
Європейським 
співтовариством з 
атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з 
іншої сторони

- проєкт Указу 
Президента України 
“Про Річну 
національну програму 
під егідою Комісії 
Україна- НАТО"

- проєкт Указу 
Президента України 
“Про Річну національну 
програму під егідою 
Комісії Україна- НАТО"

Країни Західної 
Європи

- щодо невиконання 
підписантами взятих 
зобов’язань за 
Будапештським 
Меморандумом від 
1994 р.

- щодо невиконання 
підписантами взятих 
зобов’язань за 
Будапештським 
Меморандумом від 
1994 р.

- щодо невиконання 
підписантами взятих 
зобов’язань за 
Будапештським 
Меморандумом від 
1994 р.

Країни Східної і 
Південної 
Європи 

- щодо скасування 
плати за пересування 
дорогами Республіки 
Молдова; 
- щодо стану 
українсько-угорських 
відносин; 
- щодо ситуації в 
Республіці Білорусь та 
підтримки 
громадянського 
суспільства Білорусі

- щодо правового 
статусу молдовської 
мови в Україні; 
- щодо відкриття 
нових прикордонних 
переходів на кордонах 
України з сусідніми 
державами; 
- щодо політичних 
відносин з 
Республікою Білорусь 
та запровадження 
санкцій проти 
білоруського режиму

- щодо припинення 
дипломатичних 
відносин та 
запровадження 
візового режиму з 
Республікою Білорусь

Країни 
Америки

- щодо угод, які 
регламентують 
співробітництво між 
Україною та 
відомствами США в 
справі підтримки 
правозахисної 
діяльності

- щодо Плану 
трансформації 
України, який 
презентував 
Президент України під 
час робочого візиту до 
США 31.08- 
01.09.2021;
- щодо Меморандуму 
про взаєморозуміння 
між Урядом України та 
Урядом Сполучених 
Штатів Америки 
стосовно 
комерційного 
співробітництва

- щодо Будапештського 
Меморандуму 1994 
року;
- щодо текстів (копій) 
міжурядових 
українсько-канадських 
угод про скасування 
ввізних мит і тарифних 
квот

Країни 
Близького 
Сходу та 
Африки

- щодо розбудови 
двосторонніх відносин 
з країнами Близького 
Сходу та Африки 

- щодо розбудови 
двосторонніх відносин 
з країнами Близького 
Сходу та Африки 

- щодо розбудови 
двосторонніх відносин 
з країнами Близького 
Сходу та Африки 

Питання СНД, 
рф

- щодо підписаної 
копії Угоди про 
створення СНД від 
08.12.1991

- щодо забруднення 
нафтою акваторії 
Чорного моря поблизу 
міста Новоросійськ 
07.2021;
- щодо укладення угод 
між Україною та рф з 
питань перебування 
чф рф на території 
України (від 
28.05.1997, 
21.04.2010); 
- щодо підписаної 
копії Угоди про 
створення СНД від 
08.12.1991.

- торговельна угода 
між урядами України 
та рф;
- щодо документів про 
визнання Україною 
росії державою-
терористом/спонсором
тероризму; 
- щодо підписаної копії 
Угоди про створення 
СНД від 08.12.1991



Питання 
закордонного 
українства та 
гуманітарного 
співробітництва

- щодо отримання 
статусу закордонного 
українця;
- щодо надання 
інформації стосовно 
визнання Голодомору 
1932-1933 років 
геноцидом 
Українського народу

- щодо співпраці із 
закордонними 
українцями;
- щодо надання 
інформації стосовно 
визнання Голодомору 
1932-1933 років 
геноцидом 
Українського народу

-щодо отримання 
статусу закордонного 
українця

Адміністративні 
та фінансові 
питання

- довідка про 
підтвердження суми 
здійснених 
компенсаційних 
виплат;
- Положення про 
тендерний комітет 
Міністерства 
закордонних справ 
України;
- щодо структури та 
розмірів заробітної 
плати Міністра, його 
заступників та 
Державного секретаря 
МЗС

- довідка про 
підтвердження суми 
здійснених 
компенсаційних 
виплат;
- Положення про 
тендерний комітет 
Міністерства 
закордонних справ 
України (відповідні 
запити у 2020 та 2021 
роках);
- документи щодо 
власника та 
балансоутримувача 
будинку за адресою: 
01018, м. Київ,
Шевченківський 
район, Михайлівська 
площа, 1 ;
- щодо структури та 
розмірів заробітної 
плати Міністра, його 
заступників та 
Державного секретаря 
МЗС

- довідка про 
підтвердження суми 
здійснених 
компенсаційних 
виплат;
- щодо структури та 
розмірів заробітної 
плати Міністра, його 
заступників та 
Державного секретаря 
МЗС

Кадрові 
питання

- роз’яснення 
спеціального 
законодавства щодо 
проходження 
дипломатичної 
служби, а також 
представлення 
інтересів МЗС в судах;
- питання 
працевлаштування в 
системі органів 
дипломатичної 
служби

- роз’яснення 
спеціального 
законодавства щодо 
проходження 
дипломатичної 
служби, а також 
представлення 
інтересів МЗС в судах;
- питання 
працевлаштування в 
системі органів 
дипломатичної 
служби

- роз’яснення 
спеціального 
законодавства щодо 
проходження 
дипломатичної служби, 
а також представлення 
інтересів МЗС в судах;
- питання 
працевлаштування в 
системі органів 
дипломатичної служби


