
НАКАЗ

___ ________ 2021 року Київ № _____

Про затвердження Положення про 
Раду почесних (нештатних) консулів 
іноземних держав при МЗС

Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські 
зносини від 24 квітня 1963 року, Положення про Міністерство 
закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.03.2016 №281, та з метою подальшого 
розвитку політичних, економічних, культурних, гуманітарних, 
наукових та інших зв’язків України з іноземними державами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Раду почесних (нештатних) консулів 
іноземних держав при Міністерстві закордонних справ України, що 
додається.

2. Департаменту комунікацій та публічної дипломатії протягом 
п’яти робочих днів з дня підписання розмістити цей наказ на вебсайті 
МЗС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного 
секретаря.

Міністр        Дмитро КУЛЕБА

ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач Кулеба Дмитро Іванович
Сертифікат 45C189E53CF0DC4804000000CAC308002D951700 
Дійсний з 04.11.2020 15:01:26 по 04.11.2022 15:01:26

МЗС

Н4В$zВВl+LG>fО  
383 від 10.09.2021



ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
закордонних справ України 
________ №_____

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду почесних (нештатних) консулів іноземних держав 

при Міністерстві закордонних справ України

І. Загальні засади

1. Рада почесних (нештатних) консулів іноземних держав при 
Міністерстві закордонних справ України (далі – Рада) є постійно діючим 
консультативно-дорадчим органом, який створено з метою посилення 
практичної взаємодії Міністерства закордонних справ України (далі - 
МЗС) та почесних консулів іноземних держав, які акредитовані в Україні 
(далі - почесні консули), відповідно до положень Віденської конвенції 
про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.

2.У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами 
України, іншими нормативно-правовими актами України, наказами 
МЗС, Положенням про Міністерство закордонних справ України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 
№281, та цим Положенням. 

3.Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності Ради здійснює МЗС.

4.Положення про Раду та зміни до нього розробляються і 
затверджуються МЗС. 

5.Відносини між МЗС та почесними консулами будуються на 
засадах законності, поваги до прав і гідності особи та партнерства.

6.Завдання та функції Ради:

сприяння почесним консулам у розвитку торговельних, 
економічних, культурних, наукових зв’язків та дружніх відносин між 
Україною та акредитуючими державами;

покращення іміджу України, її сприйняття як надійного 
економічного партнера в акредитуючих державах;

проведення моніторингу та аналізу стану торговельно-
економічних відносин України та акредитуючих держав, а також 
розроблення на їх основі рекомендацій для поліпшення торговельно-
економічних зв’язків між державами;
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сприяння посиленню міжрегіонального співробітництва між 

Україною та акредитуючими державами відповідно до визначених 
консульських округів почесних консулів;

сприяння розвитку культурної спадщини України та її окремих 
регіонів.

7. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 
надає у межах компетенції сприяння почесним консулам у 

виконанні ними консульських функцій в Україні;
аналізує проблеми діяльності почесних консулів в Україні, 

долучається до опрацювання пропозицій щодо їх вирішення; 
бере участь у заходах, спрямованих на розвиток торговельних, 

економічних, культурних, наукових, туристичних та інших зв’язків 
України з державами, які представляють в Україні почесні консули;

здійснює у разі необхідності міжвідомчу координацію з надання 
сприяння почесним консулам у виконанні ними консульських функцій в 
Україні;

надає із залученням структурних підрозділів МЗС інформаційно-
аналітичну допомогу з питань торговельно-економічних відносин між 
Україною та акредитуючими державами;

надає у разі необхідності методичну та консультаційну допомогу 
регіональним органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю почесних консулів в 
Україні;

бере участь у вивченні досвіду іноземних держав щодо 
співробітництва з почесними консулами, зокрема в частині розвитку 
торговельних відносин, створення зон вільної торгівлі, процесів 
утворення митних союзів, здійснення координаційних заходів тощо;

виконує функції контактного пункту для оперативного обміну 
інформацією між МЗС та почесними консулами.

ІІ. Повноваження Ради

Рада в межах компетенції для виконання покладених на неї 
завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів МЗС інформацію, 
документи з питань торговельно-економічних відносин між Україною та 
акредитуючими державами;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що 
належать до її компетенції;

за дорученням керівництва МЗС брати участь у нарадах, 
конференціях, семінарах та інших заходах інформаційного та 
публічного характеру з питань, що належать до компетенції Ради.

ІІІ. Керівництво та склад Ради

1. Головою Ради є Міністр закордонних справ України.
2.Голова Ради:
затверджує склад Ради шляхом видання відповідного наказу;
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скликає та проводить засідання Ради, у разі потреби;
затверджує перспективні та поточні плани діяльності Ради;
затверджує проєкти порядку денного засідань Ради;
підписує підсумкові документи засідань Ради;
організовує контроль за виконанням рішень Ради.

3. Заступником Голови Ради є Державний секретар МЗС.
4. До складу Ради входять почесні консули, термін дії посвідчення 

яких є чинним.
Членство в Раді є індивідуальним.
5. Організацію поточної діяльності Ради, організаційну підготовку її 

засідань, контроль за виконанням прийнятих рішень та інші функції, 
пов’язані з діяльністю Ради, здійснює Департамент державного 
протоколу МЗС (далі - Департамент). 

6. Для прийняття до складу Ради до Департаменту подаються:
заява, складена у довільній формі та підписана почесним 

консулом, із зазначенням його прізвища, імені, числа, місяця, року і 
місця народження, громадянства, контактної інформації (поштової 
адреси, номера телефону, адреси електронної пошти);

фотокопія дійсного посвідчення почесного консула.
Заяви та інші документи надсилаються в електронному вигляді до 

Департаменту.
За результатами перевірки поданих документів на відповідність 

установленим цим Положенням вимогам Департамент складає список 
кандидатів до складу Ради.

Заяви та документи, що додаються, зберігаються в МЗС протягом 
трьох років з дати затвердження складу Ради.

IV. Порядок проведення засідань та прийняття рішень Ради

1. Основною формою роботи Ради є її засідання, у тому числі 
онлайн, що проводяться за рішенням Голови Ради. Голова Ради 
визначає час та місце проведення засідань Ради. 

2. Засідання Ради веде Голова, а у разі його відсутності - заступник 
Голови. 

3. Порядок денний засідання Ради формується з урахуванням 
пропозицій членів Ради і затверджується Головою Ради.

4. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради 
забезпечує Департамент.

5. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере 
участь більш як половина її членів.

6. На своїх засіданнях Рада формує  пропозиції  та рекомендації з 
питань, що належать до її компетенції. 

7. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за 
них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів 
Ради.

8. Кожен член Ради має право одного голосу.
9. У разі рівної кількості голосів, вирішальним є голос Голови Ради.
10.Рішення Ради мають рекомендаційний характер та 

оформлюються протоколом, що складається протягом п’яти робочих 
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днів з моменту проведення засідання, підписуються Головою Ради, 
заступником Голови Ради та директором Департаменту.

Директор Департаменту
державного протоколу                                          Мирослав КАСТРАН


