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Шановний пане Андрію!

У відповідь на Ваше звернення хотіли б, насамперед, подякувати Вам за 
небайдужу громадянську позицію та інтерес до внутрішньої та зовнішньої політики 
України, зокрема до питання європейської інтеграції України.

По суті звернення повідомляємо наступне.
Перший візит Президента України Володимира Зеленського до інституцій 

Європейського Союзу і НАТО 4-5 червня 2019 року став показовим для 
Брюссельського політикуму з точки зору підтвердження Главою держави 
євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України. Озвучені Президентом 
України сигнали під час контактів з лідерами європейських інституцій та Альянсу 
засвідчили незворотність цивілізаційного вибору України, започаткованих реформ в 
умовах триваючої збройної російської агресії на сході України та розв’язаної проти 
нашої держави гібридної війни.

Бачення засад внутрішньої та зовнішньої політики, пріоритетність 
законодавчого врегулювання проблемних питань, що хвилює наразі українське 
суспільство, отримало розуміння і підтримку з боку європейських лідерів.

Формування зовнішньополітичних сигналів поряд із змістовною підготовкою 
візитів Глави держави за кордон належить до компетенції МЗС України та становить 
інтелектуальний доробок української держави. Пропозиції до концепції та 
переговорних позицій вносяться на розгляд Глави держави дипломатичним 
відомством з урахуванням актуальності, проблемності та специфіки 
країни/міжнародної організації. Важливим фактором при цьому є підтвердження 
послідовності інтеграційного курсу нашої держави до Євросоюзу та НАТО, 
зафіксованого в Конституції України.

Дипломатична служба України залишається неупередженою, політично 
незаангажованою та завжди стоїть на захисті національних інтересів нашої держави.

Компрометація зовнішньополітичного відомства є неприпустимою, оскільки 
підриває довіру до всієї вертикалі виконавчої влади, ставить під сумнів її політичну 
зрілість в очах міжнародного співтовариства.

З повагою,

Т.в.о. Директора Департа
Європейського Союзу і Н С.В.Саєнко
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