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Шановний пане Володимире! 
 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) 
у межах компетенції розглянула Ваш запит на інформацію від 25.07.2021 щодо 
множинного громадянства та допуску до державної таємниці членів Кабінету 
Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та їх 
заступників (далі – запит), надісланий до ДЕСС листом Секретаріату Кабінету 
Міністрів України від 30.07.2021 № 24804/0/2-21, та повідомляє таку 
інформацію. 

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України 
з етнополітики та свободи совісті, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.08.2019 № 812 (далі – Положення), ДЕСС 

є  центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 
і  координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та 
інформаційної політики і який реалізує державну політику у сфері 
міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин 
в Україні. 

Згідно з абзацами першим та третім пункту 9 Положення, ДЕСС очолює 
Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом 
Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби відповідно до законодавства про державну службу; Голова ДЕСС має 
двох заступників, які призначаються на посаду за результатами конкурсу та 
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій 
Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства 
про державну службу. 
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Станом на 04.08.2021 керівництво ДЕСС складається з Голови Державної 
службу України з етнополітики та свободи совісті. Водночас розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 678-р «Про оголошення конкурсу 
на зайняття посади заступника Голови Державної служби з етнополітики та 
свободи совісті» з 24.06.2021 оголошено конкурс на зайняття посади заступника 
Голови ДЕСС. 

Щодо пункту першого запиту повідомляємо, що Голова ДЕСС є 
громадянкою України та не має множинного громадянства (підданства).  

Щодо пункту другого запиту інформуємо, що Голова ДЕСС не має допуску 

до державної таємниці. 
 

З повагою, 
Голова                 Олена БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Гнаповський  

andriy.gnapovskyi@dess.gov.ua  


