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СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
(Мін соци олітики)

вул. Еспланадна, 8/10, м, Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 Е-шаіІ: іііїо@іп1вр.еоу.иа. 
Код ЄДРГІОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

Міністерством соціальної політики на виконання пункту 4 Протоколу 
№ 1 засідання від 07.11.2016 Міжвідомчої робочої групи з питань виконання 
Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року створено 
постійну робочу групу з питань соціального захисту та охорони здоров’я.

Направляємо копію затвердженого персонального складу зазначеної 
постійної робочої групи до відома та врахування в роботі.

Додаток: на 2 арк.

на №

М

від

Мі н і стер сгв о культури
України

Про направлення складу 
групи

Заступник Міністра

Тарасюк, 289-66-70
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ЗАТВЕРДЖ УЮ

Заступ н и к  М ін істр а  соц іал ьн о ї полі гики 
У країн и , гол ова  п остійно ї робочої групи 
з п и тан ь  соц іал ьн ого  захисту та  охорони 
здоров’я М іж відом чо ї робочої гр з 
п и тан ь  ви к о н ан н я  П л ан у  заходів щодо 
реал ізац ії С тр ате г ії захисту  за  інтеграц ії 
в  у к р а їн с ьк е  сусп ільство  рим ської 
н ац іо н ал ьн о ї м ен ш и н и  на період до 2020 
Р0І<У

Н . Ф едорові

С К Л А Д
постійної робочо ї групи  з п и тан ь  соц іальн ого  захи сту  та  охорон и 

здоров’я М іж від о м ч о ї робочої групи  з п и тан ь  в и к о н а н н я  П лану заходів 
щодо р еал ізац ії С т р ат е г ії захисту  та  ін тегр ац ії в у к р а їн с ь к е  суспільство 

р о м сь к о ї н ац іо н ал ьн о ї м енш ини на період до 2020 року

БА Н Я С
О лег В аси л ьо ви ч

головний спеціаліст Департаменту р г .:ку 
праці та зайнятості М іністерства соціальної 
політики

БО ГД А Н О В А  
Н атал ія  М и к о л а їв н а

начальник відділу Тендерної політики 
Департаменту сімейної, тендерної полі -; •. 
та протидії торгівлі лю дьми М іністерс: в а 
соціальн ої політик и

ЗО Л О Т А Р Е Н К О  
В алентина М и х ай л ів н а

представник М іж народної благодійної 
організації «Ромський жіночий ф о н д  
«Чіріклі» (за згодою )

К О Н Д У Р
Земфіра А н ато л іїв н а

віце-президент М іж народної благодійної 
організації «Ромський жіночий фонд 
«Чіріклі» (за згодою )

К Р Е Н Т О В С Ь К И И  
М и кола С т а н іс л а в о в и ч

заступник директора М едичного 
департаменту -  начальник УпраїШ ялл 
медйко-соціальгюї допомоги населені іс 
М іністерства охорони здоров’я
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тшко
Н атал ія  В аси л івн а

ПЛАНИ ГІДА 
В аленти на О л екс іївн  а

РУ Д Е Н К О
О льга П етр івн а

С Т Р Е Л Ь Ч Е Н К О  
Н атал ія  О л екс іївн а

СУ Л ІМ А  
О ксан а  В аси л івн а

Т А Р А С К Ж
їри  н а М и кол а їв  н а

Ю Р Ч Е Н К О  
М икола П етр о ви ч

заступник начальника відділу організації 
профорієнтації та профнавчання та
навчальних закладів державної служби 
зайнятості (Ц ентральний апарат)

заступник начальника Управління
організації надання соціальних послуг -
начальник відділу організації надання
соціальних послуг Д ержавної служби
зайнятості (Ц ентральний апарат)

представник М іж народної благоді йної 
організації «Ромський жіночий фонд 
«Чіріклі» (за згодою)

головний спеціаліст відділу нормативного 
забезпечення У правління профілактики
соціального сирітства М іністерства
соціальної політики

начальник Управління у справах шодей. 
похилого віку та  надання соціальних 
послуг М іністерства соціальної політики

начальник відділу надання соціальних
послуг бездомним особам та іншим групам 
ризику Управління у справах людей 
похилого віку та  надання соціальних
послуг М іністерства соціальної політики

керівник Л ьвівської м іської громадської 
організації «Культурно-просвітницьке 
Товариство Ромів «Терніне» (за згодою)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

Е-шаіІ: топ@ топ .§оу.иа, код ЄДРПОУ 38621185

М іністерство культури України

Щ одо складу постійної робочої групи 
М іжвідомчої робочої групи

На виконання протоколу № 1 засідання М іжвідомчої робочої групи з 
питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період 
до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 
25 листопада 2015 року № 993 надсилаємо інформацію щодо складу 
постійної робочої підгрупи з питань освіти і культури (додається).

До складу секретаріату М іжвідомчої робочої групи пропонуємо 
включити Кошкіну Ж анну Олексіївну, методиста вищої категорії відділу 
освітньої політики державної наукової установи "Інститут модернізації 
змісту освіти".

Заступник М іністра • -  Павло Хобзей

Бєскова Н.В.
Кошкіна Ж.О. 481-47 59

М ІН ІС Т Е РС Т В О  О С ВІТИ  І  НАУКИ 
№1/12-5782 від 06.12.2016

У КРА ЇН И

/ / . / л . М У ,;
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ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник М іністра освіти 
і науки України Павло Хобзей 
У # " *&&&*£(■* 2016 р.

С К Л А Д
робочої підгрупи з питань освіти і культури Міжвідомчої робочої групи з питань 
виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

Хобзей
Павло Кузьмович

заступник Міністра освіти і науки України

Богатирчук-Кривко 
Світлана Кирилівна

заступник голови Рівненської обласної 
державної адміністрації

Бєскова
Наталя Володимирівна 

Г угнін
Едуард Анатолійович

заступник директора - начальник відділу 
змісту освіти, мовної політики та освіти 
національних меншин 
заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації

Г ордуновська 
Людмила Віталіївна

начальник відділу дошкільної та загальної 
середньої освіти управління освіти і науки 
Черкаської обласної державної адміністрації

Кононенко 
Ю рій Григорович

директор департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України

Кошкіна
Ж анна Олексіївна

методист вищої категорії відділу освітньої 
політики державної наукової установи 
"Інститут модернізації змісту освіти"

Курач
Лариса Іванівна

завідувач відділу навчання мов національних 
меншин та зарубіжної літератури Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат 
педагогічних наук

Кулчар
Елеонора Іванівна

голова Закарпатського обласного 
благодійного фонду "Благо"

Кравченко 
Наталія Адамівна

начальник відділу сприяння вивченню мов 
державної наукової установи "Інститут 
модернізації змісту освіти"

Пономарьов 
Сергій Ю рійович

менеджер ромської програмної ініціативи 
Міжнародного Фонду "Відродження"



Римар
Світлана Анатоліївна

Софій
Наталя Зіновіївна 

Ткачова
Тетяна М иколаївна

Філіпішина 
Аксана Анатоліївна

Ходаківський 
Володимир Дмитрович

Ш терра
Аттила Адальбертович

головний спеціаліст відділу взаємодії з 
національними спільнотами та закордонними 
українцями департаменту у справах релігій 
та національностей Міністерства культури 
України

директор Всеукраїнського Фонду "Крок за 
кроком"

заступник директора департаменту освіти і 
науки Луганської обласної державної 
адміністрації -  начальник управління освіти 
та науки

представник Уповноваженого з питань 
дотримання прав дитини, недискримінації та 
тендерної рівності

начальник відділу взаємодії з національними 
спільнотами та закордонними українцями 
департаменту у справах релігій та 
національностей Міністерства культури 
України
заступник директора департаменту освіти і 
науки Закарпатської обласної державної 
адміністрації



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

Е-шаіІ: топ@ гпоп.§ о у .иа, код ЄДРПОУ 38621185

Міністерство культури України
Щодо додаткових кандидатур до робочої 
підгрупи з освіти та культури з питань 
реалізації Стратег ії захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської національної 
меншини

До листа Міністерства освіти і науки України від 06.12.2016 № 1/12-5782 
інформуємо про додаткові кандидатури до складу постійної робочої підгрупи з питань 
освіти і культури Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, що надійшли від 
державних установ та громадських ромських організацій, а саме:

Прокопенка Олексія Івановича -  начальника відділу загальної середньої та 
позашкільної освіти управління нормативності та якості освіти департаменту Одеської 
обласної державної адміністрації;

Лішик Ольгу Петрівну -  заступника голови Луганської обласної державної 
адміністрації;

Стенозу Ігоря Сергійовича -  заступника голови Донецької обласної державної 
адміністрації;

Гнідкіна Євгена Володимировича - начальника відділу культурно- дозвіллєвої 
діяльності управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації;

Власенко Ольгу Іванівну -  начальника відділу з питань національностей 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);

Сенченка Андрія -  голову регіонального центру культури і мистецтва циганського 
народу "Девлеса, ромале!" (Вінницька область); Джума Максима -  директора фонду 
"Планета добрих людей" (Одеська область); Бурлуцького Миколу, керівника НДО 
"Чачімо"; Крикунова Ігора, директора театру "Романс" (м. Київ); Кондур Земфіру, віце- 
президента Міжнародної благодійної організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі" 
(м. Київ).

Заступник М іністра ^ П а в л о  Хобзей

Бєскова Н.В.
Кошкіна Ж.О. 481-47-59

М ІН ІС Т Е РС Т В О  О С ВІТИ  І  НАУКИ У К РА ЇН И  
№1/12-414 від 19.01.2017

0000132772



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
(МІНРЕГІОН)

вул. Велика Житомирська, 9, м.Київ, 01601; 
приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90, 284-05-54, факс 278-83-90 

е-шаіі: тіпге§іоп@тіпге8Іоп.§оу.иа КодЄДРПОУ 37471928

на №

Міністерство культури України

М іністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України розглянуло лист М іністерства фінансів 

України від 10.11.2016 №  972/18-16 щодо виконання Протоколу №  1 засідання 

Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 

меншини на період до 2020 року і повідомляє.

На додаток до листа М інрегіону від 29.11.2016 №  7/9-14452 надаємо 

склад постійної робочої групи з питань житлового забезпечення ромів.

Разом з тим, необхідно зауважити, що статтею 47 Конституції України, 

установлено, що кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких 

кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у 

власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, 

житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно 

або за доступну для них плату відповідно до закону.

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини перш ої статті ЗО Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» облік громадян, які 

відповідно до законодавства потребують поліпш ення житлових умов, а також 

розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до

комунальної власності є повноваженням с іл ь с ь к і , .^ н и х , міських рад. 
90/0/ 18-ї 6 від 21.1272016

600100000005698462



Згідно зі статтею 15 Ж итлового кодексу У країнської РСР виконавчі 

комітети районних, міських, районних у містах рад здійснюю ть управління 

житловим фондом місцевих рад, ведуть облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, а також контролюють стан цього обліку на 

підприємствах, в установах, організаціях, затверджують ріш ення про надання 

жилих приміщень у будинках житлового фонду місцевої ради.

Розподіл і надання житлових приміщ ень здійснюється згідно з 

Житловим кодексом Української РСР (далі - Кодекс) та Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових 

приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради М іністрів 

УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 №  470.

Тобто, представники ромської національної менш ини забезпечуються 

житлом в Україні на загальних підставах у відповідності до норм чинного 

законодавства.

Додаток: на 5 арк.

Заступник Міністра Е.Б. Кругляк

Скарбенчук Світлана М ихайлівна 207 18 57
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України

Кругляк Е.Б.

2016

СКЛАД
постійної робочої групи з питань житлового забезпечення ромів

Голова робочої групи Заступник Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства

Кругляк Едуард 
Борисович

Заступник Голови Заступник начальника 
управління житлової 
політики-начальник 
відділу моніторингу 
експлуатації та 
утримання житлового 
фонду

Заря Андрій Федорович

Представник 
уповноваженого з питань 
дотримання прав дитини, 
недискримінації та 
тендерної рівності

Філіпішина Аксана 
Анатоліївна

Державна служба 
України з питань 
геодезії, картографії та
кадастру

Заступник директора 
Департаменту 
землеустрою, 
використанняф та 
охорони земель

Черноштан Сергій 
М ихайлович

Керівник ромської 
організації «Романі Яг»

Матвій Балінт

Керівник фонду «Благо» Елеонора Кульчар
Віце-президент МБО 
«Чіріклі»

Земфіра Кондур

Обласні державні адміністрації
Вінницька начальник управління у 

справах національностей 
та релігій Вінницької 
облдержадміністрації

Салецький Ігор 
Олександрович
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Волинська головний спеціаліст 
технічного відділу 
управління житлово- 
комунального 
господарства Волинської 
обласної державної 
адміністрації

Венський Василь 
М ихайлович

Дніпропетровська заступник директора 
департаменту житлово -  
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації

Верхотурцев
Володимир
Володимирович

Донецька Заступник директора 
департаменту житлово- 
комунального 
господарства Донецької 
ОДА

Гусєва Лариса 
Валентинівна

Ж итомирська Заступник голови 
Житомирської обласної . 
державної адміністрації

Л агута Ярослав 
М иколайович

Закарпатська директор департаменту
житлово-комунального
господарства,
будівництва та
інфраструктури
облдержадміністрації

М аляр Едуард 
М иколайович

Запорізька Заступник голови
Запорізької
облдержадміністрації

Гугнін Едуард 
Анатолійович

Івано-Ф ранківська Начальник управління 
регіонального розвитку 
департаменту 
будівництва, житлово- 
комунального 
господарства, 
містобудування та 
архітектури Івано- 
Франківської 
облдержадміністрації

М очерняк Роман 
М ихайлович

Київська Начальник управління 
культури,
національностей та 
релігій Київської 
обласної державної

Подолянець Ігор 
Іванович
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адміністрації

Заступник директора 
департаменту -  
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства 
ґдепартаменту 
регіонального розвитку 
КОДА

К ороль Галина 
М иколаївна

Кіровоградська

*г‘**

Перший заступник 
голови Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації

Коваленко Сергій 
Петрович

Луганська Заступник начальника 
управління -  начальник 
відділу комунального 
обслуговування та 
благоустрою управління 
експлуатації об’єктів 
житлово-комунального 
господарства 
Департаменту житлово- 
комунального 
господарства Луганської 
ОДА

Захаров Андрій 
Вікторович

М иколаївська заступник начальника 
управління -  начальник 
відділу у справах 
національностей та 
релігій управління 
культури,
національностей та 
релігій Миколаївської 
обласної державної 
адміністрації

Бойченко Віталій 
Борисович

Одеська Головний спеціаліст 
відділу житлової 
політики, тарифів та 
енергозбереження 
управління комунальної 
інфраструктури та 
житлово-комунального 
господарства Одеської 
облдержадміністрації

Бородін Владислав 
Ю рійович



4

Полтавська начальник управління 
містобудування та 
архітектури Полтавської 
облдержадміністрації

Панков
Олександр Борисович

Рівненська Начальник відділу 
благоустрою, житлової 
політики та
реформування житлово- 
комунального 
господарства 
департаменту житлово- 
комунального 
господарства /, 
енергетики та 
енергоефективності 
Рівненської ОДА

Павленко Андрій 
Ю рійович

Херсонська Заступник директора 
департаменту житлово- 
комунального 
господарства та паливно- 
енергетичного 
комплексу Херсонської 
обласної державної 
адміністрації

Рассолов Віктор 
Олексійович

Хмельницька заступника начальника 
управління
регіонального розвитку 
та будівництва 
Хмельницької 
облдержадміністрації

Пасічник Світлана 
Михайлівна

Черкаська Заступник директора 
Департаменту 
містобудування, 
архітектури, будівництва 
та житлово- 
комунального 
господарства обласної 
державної адміністрації 
-  начальник управління 
житлово-комунального 
господарства Черкаської 
облдержадміністрації

Липкань Андрій 
Борисович
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Чернігівська Начальник відділу 
державних інвестицій 
Департаменту 
економічного розвитку 
Чернігівської 
облдержадміністрації

Помеленко Ірина 
Василівна

Чернівецька заступник начальника 
управління житлово- 
комунального 
господарства 
Чернівецької обласної 
державної адміністрації

Басараб Ольга 
Михайлівна

місто Київ Заступник начальника 
управління житлового 
забезпечення 
Департаменту 
будівництва та 
житлового забезпечення 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(КМДА)

М атвіяк Лариса 
Василівна
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МІНІСТЕРСТВО 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, 
тел. 256-03-33, \у\у\у.ту8.£0у.иа

Секретарю М іжвідомчої робочої 
групи, директору Департаменту у 
справах релігій та національностей 
М іністерства культури України 
Ю раш у А .В .

липня 2017 рокуїд

На №  972/18-16 від 10.11.2016

Про виконання протокольної^ 
доручення та надання пропозицій

Відповідно до пункту четвертого протоколу № 1 засідання Міжвідомчої 
робочої групи з питань виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту 
та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року від 07 листопада 2016 року, мене було визначено відповідальним за 
формування складу та забезпечення діяльності постійної робочої групи з 
юридично-правових і фінансових питань (далі -  постійна робоча група).

На виконання пункту 6 зазначеного протокольного доручення щодо 
формування відповідальними складу постійних робочих груп 17.07.2017 у 
Міністерстві внутрішніх справ відбулося перше засідання постійної робочої групи. 
Учасниками засідання констатовано факт виконання представником МВС 
невластивих функцій відповідального за її функціонування, а також порушено 
питання щодо його переобрання.

За результатами засідання також прийнято рішення щодо необхідності 
переформування постійної робочої групи, рекомендувавши виокремити з неї різні 
робочі групи, з визначенням чітких функцій згідно з компетенцією центральних 
органів виконавчої влади, які будуть задіяні в роботі, у тому числі колегіальне 
обрання відповідальних за їх формування та функціонування.

Учасниками засідання не підтримано питання погодження складу постійної 
робочої групи.

Такі обставини вимагають винесення на розгляд на найближчому засіданні 
Міжвідомчої робочої групи вказаних проблемних питань функціонування 
постійної робочої групи з метою прийняття компетентних та виважених рішень.

З огляду на викладене вище пропоную взяти до відома узгоджену позицію 
членів постійної робочої групи та врахувати пропозиції.

Додаток: копія протоколу 

Заступник М іністра

засідання на 3 арк. в 1 прим.

Т. І. К овальчук

У - р ї



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ № 1
засідання постійно? робочої групи з юридично-правових і фінансових 

питань у складі Міжвідомчої робочо? групи з питань виконання Плану заходів 
шодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 

римської національної меншини на період до 2020 року

1? липня 2017 року м . Київ, вуя. Академіка
Богомольця, 10

Ппнєугііі:
Бородич Наталія Леонідівна, начальник Управління моніторингу дотримання 

прав людини Міністерства внутрішніх справ України;
Нїкітша Тетяна Василівна, заступник Голови Державної міграційної служби 

України;
Семенченко Генна дій Борисович, керівник Патронатної служби Міністерства 

інформаційної політики України;
Ходаківськмй Володимир Дмитрович, начальник відділу взаємодії з 

національними спільнотами України та закордонними українцями Міністерства 
культури України;

Тарасюк Ірина Миколаївна, начальник відділу надання соціальних послуг 
бездомним особам та іншим групам ризику Управління у справах людей похилого 
віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України;

Купліванчук Анжела Володимирівна, заступник директора 
Департаменту -  начальник відділу нормування, оплати праці та роботи з місцевими 
бюджетами Департаменту економіки і фінансової політики Міністерства охорони 
здоров’я;

Коляда В'ячесяав Анатолійович, начальник відділу аналітики та 
систематизації Управління правового забезпечення Міністерства ОХОрОнМ здоров'я;

Тарасе»ко Костянтин Васильович, начальник відділу уповноважених Голови з 
питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності 
Управління забезпечення прав людини Національної поліції України;

К отр ії Зоя Сергіївна, начальник відділу організаційно-правового 
забезпечення та контролю управління з розгляду договорів та організацій»©- 
правового забезпечення Правового департаменту Національної поліції України;

Печорська Ольга Валентинівна, заступник начальника планово-фінансового 
управління -  начальник відділу зведеного планування аналізу та інформаційного 
забезпечення бюджетного процесу Департаменту фінансово-облікової політики 
Міністерств» внутрішніх справ України;

Конденко Михайло Васильович, президент ВГО «Центр об’єднання та захисту 
прав ромів.».
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IV  сутні з поважних п р и ч и н  Ш т ат о
пт іШ т и т о  стю неявкук

Беджва і рима Іванівна, директор Департаменту молодіжної політики 
Міністерства молоді та спорту України;

Крисіна Ірина Володимирівна, заступник директора Департаменту видатків 
бюджету гуманітарної сфери -  начальник відділу культури Міністерства фінансів 
України;

Дубиківська Ірина Олександрівна, начальник Управління державної реєстрації 
акті» цивільного стану Департаменту .державної реєстрації та нотаріату 
Міністерства юстиції України,

Питання, ню розгл я дались;

1. Організаційні та проблемні питання діяльності постійної робочої групи з 
юридично-правових І фінансових питань. Зокрема, щодо ролі МЕС, як 
відповідального центрального органу виконавчої влади (у межах, законодавчо 
визначених завдань та повноважень), у питаннях діяльності зазначеної постійної 
робочої групи.

Рішення;
Учасники засідання дійшли висновку про необхідність переформування 

постійної робочої групи з юридично-правових і фінансових питань, 
рекомендувавши відокремити їх в різні робочі групи, з визначенням їм чітких 
функцій, згідно.з компетенцією центральних органів виконавчої влади, які будуть 
задіяиі в роботі, у тому числі колегіальне обрання відповідальних за їх формування 
та функціонування.

V разі прийняття рішення Міжвідомчою робочою групою щодо необхідності 
створення постійної робочої .групи з вирішення питань представників ромської 
національної меншини, що виникають у сферах правоохоронної та міграційної 
діяльності, то МЕС буде підтримувати дану ініціативу.

Про прийняте на засіданні рішення, з метою його включення до порядку* 
денного та розгляду на найближчому засіданні Міжвідомчої робочої групи, для 
прийняття компетентного та виваженого рішення, повідомити секретаря 
Міжвідомчої робочої групи Юраша А.В. (Мінкультурн),,

2. Погодження персонального складу постійної робочої групи з юридично- 
правових і фінансових питань у складі Міжвідомчої робочої групи з питань 
виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Рішенні»;
З урахування результатів обоговорення та прийнятого рішення щодо 

необхідності переформування постійної робочої групи з юридично-правових і 
фінансових питань, а також на час очікування остаточного рішення Міжвідомчої
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робочої групи з цього питання, учасники засідання одноголосно рекомендували не 
погоджувати персональний склад постійної робочої групи з юридично-правових і
фінансових питань.

Заступник Міністра 
внутрішніх справ України

Засідання вів:
начальник Управління
моніторин[у дотримання прав людини
МВС України Н.Л. Бо родич



Міжнародна благодійна організація „Ромський жіночий фонд „Чіріклі"
Ігреггзііьгз^ С^агіТз^Іе 6гуапі?аїіоп Цсгг.а й/стег ГипФ СІїігіс/і”.

адреса: м Київ, вул.Васильківська, 53, к.93 
тел.+38 044 257-19-29 е -т а іі: Г о тГ сЬ іг ік Ш а та іІ .со т  ууту.сЬ ігікІі.сот.иа 

МФО 300175, Код 33226857, р/р 2600116515 
Банк „СЕБ” вул. Чсрвоноармійська, 10, м.Київ

Вих.01/05/01 від 01.12.2016 р

Першому заступнику 
Міністра культури України 

Фоменко С.В.

Шановна Світлано Валеріївно,

Від імені Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» 
дозвольте висловити вдячність за співпрацю в рамках виконання Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020».

В контексті опрацювання Протоколу міжвідомчої робочої групи з питань виконання 
Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року інформуємо про наступне:

1. МБО «Чіріклі» отримало кандидатури до складу постійної робочої групи з питань 
організаційно-інформаційного супроводження:

від Міністерства закордонних справ України, першого секретаря по посаді 
радника Управління з питань закордонного українства та етноконфесійного 
діалогу МЗС України Коваль О. В. (тел. 2381803, ел.адреса:
оІепа.коуа1@тїа.еоу.иа) .

Державного Комітету телебачення і радіомовлення України, начальник відділу 
аналізу та розвитку інформаційного простору управління розвитку 
інформаційної сфери та європейської інтеграції Олійник С. Д (тел. 2793983).

Уповноваженого ВР з прав людини, Представник Уповноваженого з питань 
дотримання прав дитини, недискримінації та тендерної рівності, Філіпішина 
А.А.
Громадське радіо, журналістка, ведуча, Веснянка О.
Ведучий ромської телепрограми «Романо Дживипен» Човка В.
Директор ромського радіо «Чірікло», Кондур Ф.А.
Директор ромського театру «Романс», Крикунов І.М.

- Ангеліна Жуковська, координатор фонду «Чіріклі».

З повагою на найкращими побажаннями,

Віце-президент МБО
«Ромський жіночий фонд «Чіріклі».   Кондур З.А.


