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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ У С П РА В А Х  Н АЦ ІО Н АЛ ЬН О СТЕЙ  ТА РЕЛІГІЙ
вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел. 661-270, факс 661-271, Е-таі1: ирг_ге1І8@уіп.§оу.иа

11.01.2017 №  02-09/12 Д еп ар там ен т  у справах релігій та
н а ____________  в і д _________  національностей М іністерства

к ультури  У к р а їн и

Відповідно до пункту 8 Протоко. )' №1 засідання М іжвідомчої робочої 
групи від 07.11.2016 р. з питань виконання плану заходів  щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспілт.ство ромської національної 
меншини на період до 2020 року управління у справах національностей та 
релігій повідомляє.

В області діє регіональний План заходів щодо реалізації Стратегії захисту 
в українське суспільство ромської національної м енш ини на період до 2020 
року, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 07 
лютого 2014 року № 24.

План заходів реалізовується спільно з ромськими національно- 
культурними товариствами та відповідними структурними підрозділами 
облдержадміністрації. Ф інансова підт - імка заходів надається відповідно до 
«Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств та 
забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку України 
на період 2016-2020 роки» затвердженої рішенням Вінницької обласної Ради 4 
сесії 7 скликання від 1 1 лютого 2016 року № 36.

Так, представники ромських національно-культурних товариств 
систематично залучаю ться до уча .лі у М іжнародних та Всеукраїнських 
конференціях і семінарах з питань захисту прав національних спільнот, 
інтеграції та взаємодії з органами державної влади. Творчі колективи ромської 
спільноти є активними учасник : н обласних та Всеукраїнських фестивалів та 
конкурсів.

Протягом 201 -2016 років за у м ал і представників ромської спільноти
проведено ряд культурологічних та і :і формаційно-лр-квітницьких заходів, а 
саме:

- 4 тематичних засід чия «круг.: >го столу» - «П равова обізнаність ромів -  
запорука їх адаптації в ■ крапк. т су. :ільство», «Проблеми освіти ромів та 
шляхи їх вирішення», «Порядок надії: ня соціальних послуг представникам 
ромської національної меншини», Т ‘яснювальна робота щодо здорового 
способу життя серед п >едетави.;.- і в ро;.і і.кої громади» за участі представників 
структурних підрозділі: області;



- 2 благодійник концерти творчих колективів томської спільноти на 
підтримку бійців А ТО  (кош ти виручені з концерту, і передано до військового 
шпиталю);

- І та II обласний фестиваль ромської культури «Девлеса, ромале!» («З 
Богом, цигани!»);

- робоча зустріч керівництва управління у спр: ах національностей та 
релігій облдержадміністрації, Служби Безпеки У країн у Вінницькій області, 
Головного Управління і іаціоиа. ьноі Поліції у . інницькій області та 
Вінницького міського відділу поліції Г'УНІІ у Вінницькій області з 
представниками ромської спільноти Вінниччини з м етою  недопущення проявів 
дискримінації та конфліктів на м іжетнічному ґрунті.

Крім того, у червні 2016 року вид тю книгу « К а т  доскоп вітрів», до якої 
увійшли авторські в ір н і Андрія та Наталії ( енченків Вінницького 
регіонального центру культури та мистецтва цигане кого народу «Девлеса, 
ромале!».

У  Вінницькій області стриктурні підрозділи облдержадміністрації 
постійно п рац ю кл і. з гюедстаяплк; чи ромської сні ьноти та сприяють їх 
інтеграції в українське су і ь

Так, за зверненій 86 ські х сімей уп авліннями соціального
захисту населення зблае і і надавалася відповідна сої іальна допомога, згідно 
чинного законодавства.

Вінницькою обл: іо с чи зайнятості зд ійсню валася робота щодо
сприяння працевла:пту:я а ■ ос а > націонал! ті. А саме, призначено
виплату допомоги по б . ; а. і і Гі. . :: датотьса послуги з п ідбору роботи або 
іншого виду з а й н " іо с і і ,  <рс. і ■ чом участі у оомадських та інших 
роботах тимчасовою  дар ка еру, іш.п соціальні послу п, передбачені чинним 
законодавством (: іфчонгудьт: дій::’. •■фінформаціл н і тоню).

В тому числі по: а гамі служби зайн ято ст і  скористалися 9
безробітних З числа і V а.., к>/ї націон ї м е н ш и н и ,  в т.ч. З -
звернулись повторно; 1 пк- о;, о н а ї р а і а  -ням центру  зайнятості,
2 -  брали участь у тлом..: п:; і п ч ах т и м ' . мюі’о характеру.

Також, три керівні і. а і л о м а  де. і . ац іоиально-культурних товариств 
долучились до по цесу ' і?му ’оеді..ьних і: ійнііх робочих груп з
питань соціального ах ■ а лю ров' ювіти і культури та
житлового забезн ( паї ! п лл мін іістерствах.

У районах о ; ос, п ч дач V  бібіліотеках
проводяться культу лис-... кльлі  б аорн-зус : і, літе; дурно-музичні
години, б ібліограо і п : оі и л. аг .

Виконання Іілмпу лі. м ' (л. літе лхисту та інтеграції в
українське суспільств лип і період до 2020 року
перебуває на коїі л е ї. у .дві' міністрдції.

Начальник управ. , . !  ія ! ор С ал ец ьки й

Вик.: Стеценко І.Ю. 
Тел..: (0432) 66М3-75



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ

Про надання інформації

На виконання пункту 8 Протоколу №1 засідання М іжвідомчої робочої 
групи з питань виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної менш ини на період 
до 2020 року від 07.11.2016 під головуванням В іце-прем’єр-міністра України 
Розенка П.В., повідомляємо наступне.

За дорученням голови Дніпропетровської облдержадміністрації 
затверджено регіональний план заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 2017 рік 
у Дніпропетровській області від 03 лютого 2017 року № 20/0/13-17.

Додаток: на 03 арк. в 1 прим.

вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044, тел. (056) 732 48 99, факс (056) 732 48 99, 
е -т а іі:  сиИигесІосІа@асІт.с1р.£ОУ.иа, К од ЄДРПОУ 38530952

М ін істерство  культури  У країни

Д еп артам ен т  у  справах  релігій  
та  н ац іон альн остей

Начальник управління Н.Г.ПЕРШ ИНА

Васільєва Ольга Василівна 732 48 52

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 
Управління культури, національностей і релігій

Вих.№ 178/0/161-17 від 03.02.2017
701961170001178000



№ 
20/0/13-17 

від 
03.02.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
Заход ів  щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини 

?! на 2017 рік у Дніпропетровській області

5 х  а ш

Назва заходу/одиниця виміру Термін
виконання

Кількість Якісні
показники

Відповідальні за 
виконання

)1 5 з:о-<гз|.

Забезпечити взаємодію з громадськими 
організаціями ромів з питань 
життєдіяльності ромської національної 
меншини (круглі столи, громадські 
обговорення за напрямами суспільного 
розвитку)/ кількість заходів 
(учасників) на рік

протягом 
2017 року

4 (350) Взаємна 
обізнаність з 
актуальних 
питань
життєдіяльнос 
ті ромів, 
суспільної 
адаптації

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

2 . Забезпечити документування осіб, які 
належать до ромської національної 
меншини, паспортами громадян 
України (відсоток до кількісті осіб, які 
звернулись за документуванням)

протягом 
2017 року

Н е м енш  70% П ідвищ ення
рівня
доступності
суспільних
послуг

У правління взаємодії 
з правоохоронними 
органам и та 
оборонної роботи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети

101913170000920000



*)■ міських рад (за 
згодою)

3. Провести для осіб, які належать до 
ромської національної меншини, 
профілактичні огляди, імунізацію, 
обстеження на туберкульоз та ВІЛ- 
інфекцію (відсоток росту обстежень до 
показника 2016 року); 
кількість дітей ромів направлених в 
профільні лікувальні заклади (відсоток 
від потреби)

протягом 
2017 року

1 0 %

3 0 %

Х ім іо п р о ф іл а -
ктика
(лікування)
ромського
населення.'

Л ікування та  
оздоровлення 
дітей ромів.

Д епартамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

4. Інформувати громадян ромської 
національності про переваги легальної 
зайнятості та соціальні послуги, що 
надаються службою зайнятості 
(відсоток росту працевлаштування 
ромів до показника 2016 року);

протягом 
2017 року

Не менш 5 % Забезпечення 
офіційного 
працевлаштува
ння ромського 
населення

Дніпропетровського 
обласного центру 
зайнятості (за згодою), 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

5. Забезпечити проведення соціальними 
службами профілактичної роботи, 
спрямованої на запобігання 
бездоглядності, безпритульності дітей, 
запобігання насильству в сім’ї 
(відсоток росту консультацій 
психолога до показника 2016 року);

протягом 
2017 року

10% Зменшення 
рівня дитячої 
бездоглядності

С луж ба у  справах 
дітей
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)



6. Забезпечити державною соціальною 
допомогою, зокрема при народженні 
дитини в сім’ях ромів (відсоток росту 
призначень допомоги для ромів, які 
звернулись відносно попереднього 
року)

протягом 
2017 року

10% Ріст якості 
життя сімей 
ромів 3
новонароджен 
ими дітьми

Департамент 
соціального захисту 
населення
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

7. Забезпечити проведення пед. 
колективами навчальних закладів 
роз’яснювальної роботи серед учнів — 
ромів та їх батьків щодо важливості 
отримання дітьми загальної середньої 
освіти (відсоток росту дітей ромів 
шкільного віку, які приступили до 
отримання загальної середньої освіти 
до кількості на 01.09.2016 р.)

протягом 
2017 року

10% Підвищення 
рівня освіти та 
суспільної 
адаптації ромів

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

8. Забезпечення учнів ромської 
національності безоплатним 
транспортом у місцях проживання 
ромів, розташованих на відстані понад 
три кілометри від найближчого 
загальноосвітнього навчального 
закладу, формування показників 
потреби та задоволення на рівні не 
менш ніж ( у відсотках до потреби)

протягом 
2017 року

30 % Підвищення 
рівня освіти та 
суспільної 
адаптації ромів

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

9. Проводити роботу щодо збільшення 
кількості дітей ромської

протягом 
2017 року

3 0 % Підвищення
рівня

Департамент освіти і 
науки



національності віком від трьох до 
шести років, які відвідують дошкільні 
навчальні заклади (у відсотках до 
потреби)

дошкільного 
виховання та 
суспільної 
адаптації ромів

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

10. Забезпечити ведення обліку дітей 
шкільного віку ромської 
національності з метою максимального 
їх  залучення до навчального процесу 
(відсоток долучення до обліку 
навчальних закладів)

.....

До кінця 
2017 року

100 %
і

Залучення до 
навчального 
процесу дітей 
ромів
шкільного віку

І

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

11. Сприяти наданню шкільними 
психологами психологічної допомоги 
учням-ромам для їх успішної адаптації 
в освітній простір (відсоток росту 
консультацій психолога до показника 
2016 року)

протягом 
2017 року

10% Успішна 
адаптація в 
освітній 
простір учнів 
ромів

'і

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

12. Сприяти висвітленню на радіо, у 
друкованих засобах масової інформації 
питань культурного надбання ромів, 
здорового способу життя, соціального 
захисту, профілактики правопорушень 
серед дітей та підлітків ромської 
національності (кількість радіопередач, 
публікацій, актуальних інтерв’ю на 
рік)

протягом 
2017 року

12 Якісне
інформування 
широких кіл 
української 
спільноти про 
культурні 
надбання ромів

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за



згодою)
13. Висвітлювати на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації та сприяти 
висвітленню в засобах масової 
інформації заходів з реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської 
національної меншини ( відсоток росту 
кількісті анонсів, прес- релізів на рік 
до попереднього року)

протягом 
2017 року

10% Якісне
інформування 
широких кіл 
української 
спільноти про 
культурні 
надбання ромів

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою)

14. Проведення спільного з національно- 
культурними товариствами ромів 
заходу, присвяченого Міжнародному 
дню ромів

квітень 2017 
року

50 осіб Поглиблення 
співпраці з 
громадськими 
організаціями 
ромів

Управління культури, 
національностей і 
релігій
облдержадміністрації, 
громадська організація 
ромів
“Амаро Кхер” (за 
згодою)

15. Проведення спільно з Європейський 
центром з питань меншин 
(м. Фленсбург, Німеччина) семінару у 
рамках Програми Східного 
партнерства “Національні меншини й 
етнополітичні питання: Білорусь -  
Молдова -  Україна”

.

протягом 
2017 року

100 осіб Підвищення
рівня
комунікації з 
громадськими 
організаціями, 
які представ
ляють інтереси 
ромської 
національної 
меншини

Управління культури, 
національностей і 
релігій
облдержадміністрації, 
громадські організації 
ромів (за згодою)

І І



16. Фінансові джерела реалізації заходів, 
(у відсотках до 2016 року )

; Г / : £  ї  і

протягом 
2017 року

15% Забезпечення
реалізації
заходів
інтеграції в
українське
суспільство
ромської
національної
меншини

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації 
за напрямами роботи, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад (за 
згодою).

А

Начальник управління культури, національностей 
і релігій облдержадміністрації Н.Г.ПЕРШИНА



УКРАЇНА
ДО НЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙ СЬКО ВО -ЦИ ВІЛЬН А АДМ ІНІСТРАЦІЯ

площа Миру, 2, м. Краматорськ, 84313, тел. (0626) 48-54-91, факс (06264) 5-15-15 
Е-шаіІ: (1оссіопосіа@етаіІ.сот, с1опос!а@(іп.цоу.иа Веб-сайт: ад\\'\у.с]опосіа.§оу.иа

/>У / V  Л С У Ї  № '  І ’І . ' / -  ґ / 9 % /  М /С У  
На № ______________________в ід ___________________

М іністерство культури України

Про виконання протоколу 
М іжвідомчої робочої групи

На лист від 10 листопада 2016 року № 972/18-16 про виконання протоколу 
№1 (пункт 8) М іжвідомчої робочої групи з питання виконання плану заходів 
щодо Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року повідомляємо наступне.

Облдержадміністрацією розроблено новий регіональний план заходів 
щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року, який затверджено 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 15 лютого 2017 року № 143 «Про План заходів щодо 
реалізації в Донецькій області Стратегії захисту та інтеграції в Українське 
суспільство ромської Національної меншини на період до 2020 року» 
(додається).

Заступник голови 
облдержадміністрації

а Л /

/ і  •: у у' \ І У іУ Лг І.С. Стокоз

Биченко Л.А.
Рєзков М.1. (095) 123-47-48

М2 Мінкультури
№1771/0/18-17 від 20.02.2017
600100000006310701



щ
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 1 5 . 0 2 . 2 0 1 7  № 143
м. Краматорськ

Про План заходів щодо реалізації 
в Донецькій області Стратегії 
захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року

З метою визначення засад захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини шляхом забезпечення рівних прав і 
можливостей для її участі в соціально-економічному та культурному житті 
регіону, а також активізації співпраці з ромськими громадськими об’єднаннями, 
на виконання Указу Президента України від 08 квітня 2013 року № 201/2013 
«Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 701-р «Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року», протоколу 
від 07 листопада 2016 року №1 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, керуючись 
Законом України «Про національні меншини в Україні», статтями 22, 25 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації в Донецькій області Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини 
на період до 2020 року (далі -  План заходів), що додається.

2. Рекомендувати структурним підрозділам облдержадміністрації, 
виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям, військово-цивільним 
адміністраціям, територіальним органам міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади забезпечити виконання Плану заходів.

3. Фінансування Плану заходів здійснювати в межах бюджетних 
асигнувань, передбачених на відповідні галузі, а також за рахунок інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 25 червня 2014 року № 545 «Про заходи щодо реалізації
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Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини в Донецькій області на період до 2020 року».

5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на 
департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації 
(Биченко), контроль -  на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.

П.І. Жебрівський

Г олова облдержадміні 
керівник обласної 
цивільної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 
1 5 . ОЛ . 5 0 1 1  № 5 * 3

План заходів щодо реалізації в Донецькій області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на період до 2020 року

№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

1. Надавати безоплатну первинну правову 
допомогу ромському населенню через 
громадську приймальню

2017-
2020

Головне територіальне управління 
юстиції у Донецькій області

2. Проводити копсультативно-правові зустрічі з 
представниками ромської національності з 
питань отримання документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану

2017-
2020

Головне територіальне управління 
юстиції у Донецькій області



№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

3. Проводити бесіди з матерями 
новонароджених дітей ромської національної 
меншини, які перебувають у закладах 
охорони здоров’я, де приймаються пологи

2017-
2020

Головне територіальне управління 
юстиції у Донецькій області

4. Проводити державну реєстрацію народження 
дітей ромської національної меншини, які 
досягли одного року і більше, та не були 
зареєстровані в органах державної реєстрації 
актів цивільного стану, у співпраці з органами 
опіки та піклування

2017-
2020

Керівники відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби Головного 

територіального управління юстиції у 
Донецькій області, територіальних 
органів Головного територіального 

управління юстиції у Донецькій 
області

5. Проводити иравоосвітні заходи з 
представниками ромської національної 
меншини щодо висвітлення питань державної 
реєстрації громадських об’єднань

2017-
2020

Головне територіальне управління 
юстиції у Донецькій області

6. Проводити інформаційно-нросвітницьку 
роботу, спрямовану на протидію 
упередженого ставлення до осіб, які належать 
до ромської національної меншини

2017-
2020

Департамент інформаційної та 
внутрішньої політики 

облдержадміністрації, виконавчі 
органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації



№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

7. Залучати представників громадських 
об’єднань ромів до участі у заходах щодо 
святкування Міжнародного дня рідної мови 
(смільно з представниками інших 
національних меншин, що мешкають на 
території області)

2017-
2020

Департамент інформаційної та 
внутрішньої політики 

облдержадміністрації, виконавчі 
органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації

8. Сприяти ромським громадським 
об’єднанням в організації та проведенні 
культурно - освітніх заходів, присвячених 
національним та пам’ятним датам

2017-
2020

Департамент інформаційної та 
внутрішньої політики 

облдержадміністрації, виконавчі 
органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації

9. Висвітлювати події, пов’язані з ромським 
освітнім, культурним та соціальним 
простором, на сайтах облдержадміністрації, 
міських рад, райдержадміністрацій.

2017-
2020

Департамент інформаційної та 
внутрішньої політики 

облдержадміністрації, виконавчі 
органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації
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№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

10. Сприяти задоволенню культурних, мовних та 
інформаційних потреб представників 
ромської національності

2017-
2020

Департамент інформаційної та 
внутрішньої політики 

облдержадміністрації, управління 
культури і туризму 

облдержадміністрації, виконавчі 
органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації

11. Заслуховувати на засіданнях Ради з питань 
етнонаціональної політики при 
облдержадміністрації питання про стан 
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року на території 
Донецької області

2017-
2020

Департамент інформаційної та 
внутрішньої політики 

облдержадміністрації, Рада з нитаиь 
етнонаціональної політики ирн 

облдержадміністрації

12. Проводити організаційно-просвітницьку 
роботу, спрямовану на формування 
толерантної поведінки, взаємоповаги, 
взаєморозуміння в полікультурному соціумі 
країни, на протидію упередженому ставленню 
до осіб, які належать до ромської
національної меншини

ч й ч й Иї" і Н и н б ї ї ;

2017-
2020

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, виконавчі 

органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації
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№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

13. Продовжити роботу із забезпечення доступу 
дітей ромів до освіти, співпраці навчальних 
закладів, освітян з ромськими організаціями 
та батьківською ромською громадськістю

2017-
2020

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, виконавчі 

органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації
14. Вивчити питання щодо забезпечення учнів 

ромської національності безоплатним 
транспортом у місцях комнактного 
проживання осіб, які належать до ромської 
національної меншини, розташованих на 
відстані більш як три кілометри від 
найближчого загальноосвітнього навчального 
закладу

2017 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, виконавчі 

органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації

15. Вживати дієвих заходів щодо захисту прав 
дітей ромської національної меншини при 
виявленні сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і нотребують негайної 
соціальної дономогн

2017-
2020

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, управління у 

справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, виконавчі 

органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації
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№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

16. Організовувати профорієнтаційну роботу із 
стимулювання осіб, які належать до ромської 
національної меншини, щодо вибору 
майбутньої нрофесії та продовження навчання 
в професійно -  технічних і вищих навчальних 
закладах

2017-
2020

Департамент освіти і иауки 
облдержадміністрації, 

виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації

у межах 
фінансування 

галузі

17. Забезпечувати проведення педагогічними 
колективами роз’яснювальної роботи серед 
осіб, які належать до ромської національної 
меншини щодо важливості здобуття освіти, 
зокрема дітьми та підлітками від 6 до 18 років 
та охоплення дітей ромської національної 
меншини віком від 3-х до 6-ти років 
дошкільною освітою

2017-
2020

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 

виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації

18. Провести моніторинг обліку дітей шкільного 
віку ромської національної меншини з метою 
максимального їх залучення до навчального 
процесу, налагодити контроль за 
відвідуванням цими учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів. Робота з батьками або 
особами, що їх замінюють, з метою 
забезпечення систематичного відвідування 
дітьми занять

2017-
2020

Денартамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 

виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації
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№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

19. Продовжити роботу щодо удосконалення 
системи залучення учнів ромської 
національної меншини до позаурочної, 
позашкільної роботи, участі у тематичних 
конкурсах, спортивних змаганнях, гуртках 
тощо

2017-
2020

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 

виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації

20. Забезпечити надання психологічної допомоги 
учням ромської національності з метою їх 
успішної адаптації до навчального процесу 
шкільними психологами

2017-
2020

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 

виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації
21. Вивчити потребу в підготовці вчителів 

ромської мови
2017 Донецький обласний інститут 

післяднпломиої недагогічної освіти

22. Забезпечувати підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних кадрів 
загальноосвітніх навчальних закладів, у яких 
навчаються учні ромської національності

2017-
2020

Донецький обласний інститут 
післядинломиої недагогічної освіти

20,0 тис. грн.
(у межах 

фінансування 
галузі)

23.

...

Сприяти у вирішенні житлових питань 
відповідно до законодавства щодо 
забезпечення житлом осіб, які належать до 
ромської національної меншини, в місцях їх 
компактного проживання

2017-
2020

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації

750,00 тис. грн.
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№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

24. Сприяти, відповідно до законодавства, 
особам, які належать до ромської 
національної меншини і перебувають на 
квартирному обліку, у нрограмі забезпечення 
соціальним житлом

2017-
2020

Департамент житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації, 

виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації

25. Забезпечити інформування працівників 
закладів охорони здоров’я иро традиції, 
культуру, житлово-побутові умови та звичаї 
ромів для врахування такої інформації при 
наданні ромам медичної допомога

2017-
2020

Денартамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, виконавчі 

органи міських рад, 
райдержадміністрації, військово- 

цивільні адміністрації

26. Провести диспути, бесіди та безкоштовні 
покази художніх і документальних фільмів 
про життя, історію, культуру і традиції ромів, 
в рамках заходів до Міжнародного дня ромів 
(бібліотечні та клубні заклади області)

квітень
2017-
2020

Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 

бібліотечні та клубні заклади області
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№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Фінансування

27. Сприяти творчим колективам, які 
представляють ромську культуру, в участі у 
регіональних, обласних та міжнародних 
фестивалях, що проводяться в Україні, 
в рамках заходів до Міжнародного дня 
толерантності (заклади культури міст та 
районів області)

листопад
2017-
2020

Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 

заклади культури міст та районів 
області

28. Провести тиждень правових знань для осіб 
ромської національності, в рамках заходів до 
Міжнародного Дня прав людини

Грудень
2017-
2020

Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 

бібліотечні та клубні заклади області

Заступник керівника 
апарату облдержадміністрації

План заходів щодо реалізації в Донецькій області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на неріод до 2020 року розроблений департаментом інформаційної та внутрішньої політики 
Донецької облдержадмі ні страції.

В.о. директора департаменту Л.А. Биченко
тс: Ґ  Т і  К О Н Т Р О Л Ю



УКРАЇНА
/

З А П О Р ІЗ Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ
пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81 

Е-таі1: ас1т@20(1а.§оу.иа; \¥№\у.2оба.§оу.иа Код ЄДРПОУ 00022504

Про реалізацію  Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство 
ромської національної менш ини на 
період до 2020 року

На Ваш лист від 10.11.2016 №  972/18-16 щодо виконання п.8 протоколу 
№ 1 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 облдержадміністрація 
інформує про таке.

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних 
можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті 
області розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.02.2014 № 26 
затверджено відповідний План заходів.

Питання удосконалення обласного плану заходів було розглянуто на 
робочих нарадах за участю ромських громадських організацій «Дачо Дром», 
М БО «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» та Ромської програмної ініціативи 
М іжнародного Ф онду «Відродження».

У Запорізькій області ріш енням обласної ради від 24.12.2012 № 7 (зі 
змінами та доповненнями) затверджено Програма підтримки розвитку 
культур національних меншин на 2013-2017 роки. В рамках програми у 2017 
році заплановано виділити 20 тис. грн. на проведення культурно- 
просвітницьких заходів з нагоди М іжнародного дня ромів та М іжнародного 
дня ромського голокосту.

З метою забезпечення фінансування заходів щодо реалізації Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
менш ини, заплановано під час розробки нової обласної програми підтримки 
розвитку культур національних менш ин на 2018-2022 роки, передбачити 
окремий розділ з зазначеного вище питання.

Питання захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини знаходяться на постійному контролі 
облдержадміністрації.

М іністерство культури України

Заступник голови 
облдержадміністрації

Мороко 224 61 43

Е.А. Гугнін

КП “ЗМД “ДМ". Зам. № 776 -  1000



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(К И ЇВ С Ь К А  М ІС Ь К А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ )

вул. Хрещатик,36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, е-таіІ:кпи1а@кта.§оу.иа 
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527 

Е-таіІ для електронних звернень громадян: г уєгпєп@ кта.§о V. иа

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 
державною адміністрацією) опрацьовано п. 8 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. За результатами опрацю вання повідомляємо 
наступне.

Указом Президента України від 08.04.2013 №  201/2013 схвалено 
«Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної менш ини на період до 2020 року», реалізація якої передбачена 
затвердженим Кабінетом М іністром України розпорядженням від 11.09.2013 
№ 701-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період 
до 2020 року». План заходів передбачає роботу одразу в кількох 
найважливіших напрямках: соціальний захист та зайнятість, освіта, охорона 
здоров’я, поліпшення житлово-побутових умов, задоволення культурних та 
інформаційних потреб ромської меншини.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської м іської ради 
(Київської м іської державної адміністрації) спільно з районними в м. Києві 
державними адміністраціями у межах компетенції долучилися до виконання 
поставлених Стратегією і Планом заходів завдань. Узагальнений щорічний звіт 
до 1 лютого надається М іністерству культури України.

Варто зазначити також те, що у місті Києві проживає малочисельна 
ромська громада, яка відповідно до даних Всеукраїнського перепису 2001 року 
налічує 245 осіб, і посідає лише 33 місце в переліку чисельності представників 
інших національних громад міста та є однією з найменш  чисельних ромських 
громад у порівнянні з іншими регіонами України.

Представники ромської національної менш ини проживають у місті 
дисперсно, на постійній основі і є достатньо інтегрованими в українське 
суспільство.

Зокрема, у столиці зареєстровано шість громадських організацій ромів, 
діє єдиний в Україні Київський академічний музично-драматичний циганський

М іністерство культури України

н а  № . від

М2 Мінкультури
№1480/0/18-17 від 10.02.2017
600100000006308850



театр «Романс», регулярно проводяться міжнародний фестиваль циганського 
мистецтва «Амала», заходи до М іжнародного дня ромів тощо.

Київська міська влада активно залучає до співпраці лідерів та членів 
громадських організацій столиці для успіш ної і плідної реалізації на міському 
рівні завдань, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії захисту 
та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період 
до 2020 року.

Заступник голови Г. Старостенко

Попова
Горовий 235 44 00



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІН ІСТРАЦІЯ 
УП РАВЛІН Н Я КУЛЬТУРИ , Н АЦ ІО Н АЛ ЬН О СТЕЙ  ТА РЕЛІГІЙ

01196, м. Київ-196, пл. Лесі Українки, 1, тел./факс 286-87-48, Е-таіІ: оЬ1ки11иг@икг.пеІ

03.02.2017 № 150/01-02____

М іністерство культури України
на № від

Щ одо виконання плану заходів

На лист Міністерства культури України від 10 листопада 2016 року 
№972/18-16 щодо Міжвідомчої групи з питань виконання плану заходів щодо 
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини повідомляємо наступне.

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 09 грудня 
2013 року № 46485/1/1-13 до листа Міністерства культури України від 21 
листопада 2013 року № 2465/18/10-13, відповідно розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 701-р „Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року” головою Київської 
обласної державної адміністрації видане розпорядження від 19 грудня 2013 року 
№ 476 „Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Київській області 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року”.

Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року (єдине 
офіційне джерело інформації) в Київській області проживає 830 представників 
ромської національності. Окремі місця компактного проживання представників 
ромської національності зафіксовані у Богуславському (с. Ісайки), Бородянському 
(смт. Пісківка, с. Дружня, с. Пилиповичі), Іванківському (с. Сидоровичі, с. 
Жміївка) районах, містах Бориспіль, Буча, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький 
(рівномірно розселені по території, але найбільш компактно - в с.Єрківці).

На сьогодні в регіонах області зареєстровано 5 ромських національно- 
культурних товариств, які особливої активності не проявляють, а самі роми 
дотримуються усталеного способу життя.

Відповідними службами Київської обласної державної адміністрації 
проведена робота з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, зокрема, щодо забезпечення пункту 9 (підпункти 1-9) 
Рекомендацій комітетських слухань на тему: ”Стан реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року” та звітуватися управлінню культури, національностей та релігій 
Київської ОДА в установлений термін.

Начальник управління

Бардин М.Я. 286-85-96

І.І. Подолянець
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ЛУ ГА Н СЬКА  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІСТРА Ц ІЯ 
ЛУГА НСЬКА ОБЛАСНА ВІЙ СЬКО ВО -Ц И ВІЛЬН А  АДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ

просп. Центральний, 59, м. Спкршшіїешк, Луганська Область. Україна, 93406 
тай  (+38 0645) 70-50-85. факс ("-38 0645) 70-50-86 

іпГойїІоааротлія, Ьир://«;№«.Іорі.рот,иа Код ЄДРПОУ 00022450
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Міні стерство кул ь іу р и У країн и

Про надання інформації

На виконання вимог листа Міністерства культури України від 10.11.2016 
№ 972/18-16 та пункту 8 Протоколу „N21 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 07.1 1.2016, повідомляємо наступне.

З метою забезпечення якісного виконання регіонального плану заходів 
щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням 
голови Луганської облдержадміністрації від 20.01.2014 №  24, до відповідної 
діяльності залучені структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за
зі одою), котрі є відповідальними за своєчасне вирішення проблемних питань у
сфері буття ромської національної меншини регіону.

На підконтрольній українській владі території Луганської області, за 
даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, мешкало 365 
представників ромської національної спільноти. Проте, фактична присутність 
ромського населення суттєво нижча за статистичну, оскільки з початку ведення 
АТО переважна більшість його представників покинула територію області. Так, 
проведене у грудні 2016 року виявлення місць проживання ромів на 
підконтрольній українській владі частині Лупшщини, лише у м. Лисичанську 
засвідчило наявність представників відповідної національної спільноти.

При цьому, з боку міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, соціальні послуги надаються 21-й ромській родимі з дітьми, котрі 
опинились у складних життєвих умовах. Службою у справах дітей влаштовані 
під опіку (піклування) родичів чотири дитини ромської національності, котрі 
позбавлені батьківського піклування. В загальноосвітніх навчальних закладах 
міста навчається 100 учнів ромської національності (у 2015-2016 навчальному 
році -  81 дитина). Ці та інші показники, що стосуються потреб ромської 
національної меншини на території Лиеичанської міськради є єдиними, котрі 
можуть бути використані в якості кількісних та якісних характеристик 
відповідної діяльності на підконтрольній українській владі території області.

М2 Мінкультури
№179/0/19-17 від 31.01.2017
600100000006306336



Враховуючи вищенаведене, на сьогодні відсутні вагомі підстави до 
розроблення нового регіонального плану заходів щодо реалізації Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини. 
Проте, питання удосконалення відповідної роботи у жовтні 2016 року було 
предметом розгляду на робочій нараді під головуванням заступника голови 
облдержадміністрації з наступним наданням протокольних доручень.

Хід виконання заходів із забезпечення захисту прав представників 
ромської національної меншини на підконтрольній українській владі території 
Луганської області перебуває на контролі облдержадміністрації та її структурних 
підрозділів.

Заступник голови О .И Л  ІШ И К

Ааамчук. {06452} 2-33-03



М И КО ЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ  
УП РАВЛ ІН Н Я КУЛЬТУРИ , Н АЦ ІО Н АЛЬН О СТЕЙ  ТА РЕЛІГІЙ

вул. Спаська, 35, м. Миколаїв, 54030, тел./факс: (0512) 37-50-28 
Е-таі1: ки1Шга@,тк.еоу.иа. икоеа@икг.пе(: Код ЄДРПОУ 38694515

ВІД М

Міністерство культури України

Про виконання протоколу 
від 07.11.2016 №1

На виконання листа Міністерства культури України від 10.11.2016 № 972/18-16 
інформуємо, що в межах компетенції та повноважень Миколаївської 
облдержадміністрації, в області забезпечено виконання протоколу від 07.11.2016 № 1 
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.

Відповідно до пункту 8 зазначеного протоколу проведено роботу стосовно 
удосконалення плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року в 
Миколаївській області (далі -  План), затвердженого розпорядженням голови 
Миколаївської облдержадміністрації від 22.10.2013 № 298-р.

Співвиконавцями Плану є структурні підрозділи облдержадміністрації, 
Миколаївський обласний Центр зайнятості, обласний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, територіальні підрозділи центральних відомств, районні 
державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, 
громадські організації ромів.

Окремим розділом обласної Цільової національно-культурної програми 
"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних 
меншин у Миколаївській області" на 2014-2018 роки, затвердженої Рішенням 
Миколаївської обласної ради від 24.12.2013 року № 20 передбачені фінансові 
видатки, пов’язані з реалізацією завдань Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року в Миколаївській 
області.

Протягом 2016 року на реалізацію таких завдань з обласного бюджету 
виділено 27 200 грн. Міжнародним фондом "Відродження" надана часткова 
фінансова підтримка громадській організації ромів "Романі Бахт" у сумі 40 000 грн. 
на організацію та проведення І Всеукраїнського фестивалю ромського мистецтва 
"Бахтале збирає друзів".

Робота по виконанню Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 
року продовжується та знаходиться на постійному контролі Миколаївської 
облдержадміністрації.

Начальник управління

Пилипчук 37 59 76



УКРАЇНА

О Д Е С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ
проспект Шевченка, 4, м.Одеса, 65032, тел./факс (0482) 34-29-71, тел. 718-93-26, 718-92-47  
Е-таі1: §епоїс1е1@осІе88а.§оу.иа веб-сайт: Ь«р://ос1а.осІе88а.§оу.иа/ Код ЄДРПОУ 00022585

Відповідно до листа від 10.11.2016 № 972/18-16 інформуємо.
Обласна державна адміністрація вживає заходів, спрямованих на 

локалізацію негативних наслідків конфліктної ситуації в с.Лощинівка 
Ізмаїльського району Одеської області, а також на максимальну координацію 
дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних 
органів щодо захисту прав громадян України.

Спільно з Одеською обласною радою та ромськими громадськими 
організаціями опрацьовується питання пошуку прийнятних умов проживання 
для сімей постраждалих ромів. Запропоновані варіанти їх переселення в інші 
райони області були відхилені. Нині ведеться пошук інших варіантів.

Порушене питання перебуває на контролі.

Тимчасово виконуючий обов’язки 
голови обласної державної
адміністрації С.А.Бобровська

на № від

М іністерство культури 
України

Різникова Ярослава Олексіївна 0487283823
М2 Мінкультури

№31/0/18-17 від 03.01.2017
600100000006300748



МІНІСТЕРСТВО 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 

УКРАЇНИ

Михайлівська площа, 1 
м. Київ, 01018, Україна

Тел,: (044)238 17 48; факс: (044)238 1888 
Е-таіі: игаГаїфтГа.%оу.иа 

V/еЬ: Ьй»:. М'ууу¥.тГа.£ОУ.иа 
Код ЄДРПОУ 00026620
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1 МукЬаіІІУ$ка §о«аге 
Куіу, 01018,1/кгаіпе

<$Л» серпня 2017 р. Ш 2 0 3 $.9/5 ■■■&/$■ Директору Департаменту
До к»203/14-169/5-і377 від 19.09.2016 р. у справах релігій та

національностей Міністерства 
культури України

А.В.Юрашу

Щооо заходів з врегулювання 
ситуації довкола подіну сЛощинівка

Шановний Андрію Васильовичу!

Для можливого врахування, надсилаємо інформацію про стан справ, 
пов'язаних з врегулюванням ситуації, іцо склалася у серпні минулого року у селі 
Лощиніака Ізмаїльського району Одеської області та вжиття з боку органів 
виконавчої влади, місцевою самоврядування та правоохоронних органів 
відповідних заходів, підготовлену Одеською обласною державною адміністрацією 
(додається).

Як зазначається у листі Одеської ОДА, за даними ГУНП в Одеській області. 
продовжується кримінальне провадження за ознаками учинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.2 ті.2 ст. 225 (умисне вбивство малолітньо? 
дитини) та ч.4 ст. 152 (згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а 
також згвалтування малолітньої чи малолітнього) КК України.

Питання забезпечення публічної безпеки і порядку на території Лощииівської 
сільської ради ізмаїльського району, недопущення фактів проявів дискримінації в 
усіх формах та забезпечення прав на свободу пересування та проживання осіб 
ромської національності знаходиться на особливому контролі керівництва 
Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На даний момент роми, які постраждали внаслідок конфлікту в сЛощинівка 
Ізмаїльського району, проживають у родичів.

Додаток: згадане, усього на 2 арк.

З повагою,

Начальник Управлінні! з питань 
закордонного українства та
гуманітарного с п і в р о б і т н и ц т в а Л . В . Д і р

Говй.-Н. 338-18-03 “•>



О ДЕСЬКА  О БЛ А СН А  Д ЕРЖ АВН А А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ

УКРАЇНА

проспект Шевченка, 4, м,Одеса, 65032, тел./факс (0482) 34-29-?!, тея. 718-93-26, 7(8-92-47 
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М? від

М і ністерство за кордон ни х 
справ України

Обласна державна адміністрація розглянула лист від 1.2 травня 2017 
року № і 203/16-169'5"660 та інформує.

За даними ГУНП в Одеській області продовжується кримінальне 
провадження за ознаками учинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.2 п.2 от.225 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч,4 ст. 152 
(згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також згвалтування 
малолітньої чи малолітнього) КК України.

В ході здійснення слідчо-оперативних дій було встановлено, що вказане 
кримінальне правопорушення скоєно гр. М.А.Чеботарем що проживає в с. 
Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області. За результатами проведення 
д©судового слідства та збору доказової бази, громадянину М.А.Чеботарю 
повідомлено про підозру та кримінальне провадження ]2.0*1.2017 направлено 
до суду з обвинувальним вироком.,   '? $ $ $ ?  ■

Стосовно подій 27 серщи{ 2017)року, в ході яких жителі с. Лощині вка у 
кількості приблизно 80 осіб, обурені вбивством дівчинки, пошкодили 
7 будинків, в яких, на їх думку, меінкали особи римської національності, то 
28 сеоштя 20!б року слідчим відділом Ізмаїльського ВИ ГУНП внесено 
відомості до Єдиного реєстр) яосудових розслідувань за ознаками учинення 
правопорушення, передбаченого чЛ ст.194 КК України (умисне знищення або 
пошкодження майна).

В ході досудового слідства по цьому провадженню опитано низку 
свідків та очевидців подій, а також здійснено подвірний обхід території з 
метою отримання інформації, яка б сприяла їх розкриттю. Встановлено, що 
один з будинків, який був пошкоджений, а саме .N1405 по вул. Ізмаїльській, 
належить на правах приватної власності родині Чеботар. У зв'язку з чим 
розпочато ще одне кримінальне провадження за ч.І ст. 162 КК України 
(порушення недоторканості майна). Щодо інших пошкоджених у даному селі 
будівель, то сім'ї римської національності не являються їх власниками.

На теперішній час досудові розслідування за кримінальними 
провадженнями, рошоччїими ж ч.І с Щ94 та ч. 1 с і . !62 КК України тривають 
та поводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне і



неупереджене дослідження обставин скоєння зазначених кримінальних 
правопорушень.

Питання забезпечення публічної безпеки і порядку на території 
Лошинівської сільської ради ізмаїльського району, недопущення фактів 
проявів дискримінації в усіх формах та забезпечення прав на свободу 
пересування та проживання осіб ромської національності знаходиться на 
особливому контролі керівництва Г оловного управління Національної поліції в 
•Одеській області.

Також інформуємо, що на даний момент роми, які постраждали 
внаслідок конфлікту а с. Лощині вка ізмаїльського району, проживають у 
родичів.

Принагідно інформуємо, що обласна державна адміністрація активно 
взаємодіє з представниками римських громадських організацій Одеської 
області. У співпраці з ними розроблено обласний план заходів щодо реалізації 
у 2017 році Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року, затверджений розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації від 7 серпня 2017 року Кз 683/А-2017.

Заступник і олови " "
обласно; державної адміністрації " С.М. Шаталова



*  4
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІН ІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (+38 0532) 56-16-30, факс (+38 05322) 7-24-39,
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Щ одо виконання Протоколу №  1. . г  .. ~ М іністерство культури України
засідання М іжвідомчої робочої
групи

Повідомляємо, що з метою виконання пункту 8 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 в області проведено наступну роботу.

24 листопада цього року у приміщенні облдержадміністрації відбувся 
круглий стіл на тему «Посилення інституційних можливостей реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року». Захід ініційовано Коаліцією ромських НУО 
України «Стратегія 2020» та іромадською  організацією «М иргородські рома» 
за підтримки Управління культури облдержадміністрації. Участь у круглому 
столі взяв заступник голови -  керівник апарату облдержадміністрації 
М .І.Білокінь та представники структурних підрозділів облдержадміністрації, 
обласних управлінь, установ, відповідальних за реалізацію  зазначеної Стратегії 
в області. Упродовж декількох місяців Коаліцією ромських НУО України 
«Стратегія 2020» та громадською організацією «М иргородські рома» до 
Управління культури облдержадміністрації будуть надані пропозиції щодо змін 
Плану заходів з реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини в Полтавській області на період д^ 
2020 року, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 12.12.2013 №  541. Після отримання пропозицій від 
зацікавлених сторін Управлінням до 5 лютого 2016 року буде удосконалено 
обласний план заходів з метою передбачення у такому документі обсягів 
фінансових видатків,кількісних та якісних показників.

Заступник начальника Управління 
начальник відділу охорони 
культурної спадщини та 
культурної політики

Состін
(05322)7-23-53
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В.В. Вождаєнко
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М іністерство культури України

Про розроблення плану заходів

Н а виконання п. 8 рішення М іжвідомчої робочої групи з питань 
виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської національної менш ини на період до 2020 року 
від 07.11.2016 (протокол №  1) стосовно удосконалення або розроблення нових 
регіональних планів заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської національної менш ини на період до 2020 року 
(далі -  Стратегія) інформуємо.

В області розроблено новий план заходів щ одо реалізації Стратегії, 
в якому передбачено кількісні та якісні показники, обсяги фінансових видатків 
на реалізацію завдань.

01.02.2017 в обласній державній адміністрації відбулося засідання робочої 
групи з виконання плану заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту 
та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини 
на 2016-2017 роки. У засіданні робочої групи взяли участь керівники 
і представники органів влади та громадських об’єднань ромів „Романі Рота“, 
„Центр П рава“, „РО М А “.

Учасники зустрічі здійснили оцінку ефективності виконання заходів щодо 
реалізації в області Стратегії, детально обговорили стан виконання плану 
заходів у 2016 році з метою його доопрацювання та вдосконалення, 
напрацювали шляхи вирішення конкретних проблем ромської громади 
у районах та містах області. /

Заступник голови -  керівник апарату X  С. Овчаренко

Овчарова 37 31 31



УКРАЇНА
ЧЕРН ІГІВСЬКА О БЛАСН А ДЕРЖ АВН А АДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  К У Л Ь Т У Р И  І Т У Р И З М У , 
Н АЦ ІО НАЛЬН О СТЕЙ  ТА РЕЛ ІГІЙ

вул.Коцюбинського,70, м. Чернігів, 14000, тел. - факс (0462) 67-62-63, е-таіі: с1ЄР@сик.аоу.иа

31.01.2017 № 25-285/1 На№  972/18-16 від 10.11.2016

М іністерство культури України

Щодо надання інформації

Відповідно до листа М іністерства культури України від 10 листопада 
2016 року №  972/18-16 на виконання пункту 8 Протоколу №1 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 від 07 листопада 2016 року під 
головуванням В іце-прем’єр-міністра України Розенка П.В. Департамент 
культури і туризму, національностей та релігій інформує наступне.

На території Чернігівщини зареєстровано 4 національно-культурні 
товариства ромів: Чернігівська обласна громадська організація ромів 
«Черген», Чернігівська міська громадська організація «Романодром», 
«Романи дума» та «Нове рома».

Також повідомляємо, що у Чернігівській області розроблено обласний 
план заходів щодо захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної менш ини на період до 2020 року, затверджений 
розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 
04 лютого 2014 року №  25, що включає такі основні напрямки: правовий 
захист, соціальний захист і зайнятість, підвищення освітнього рівня, охорону 
здоров’я, поліпш ення житлово-побутових умов, задоволення культурних та 
інформаційних потреб.

Зазначений план на сьогодні в області виконується, враховує основні 
найважливіші аспекти щодо захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншин та не потребує змін.

Директор Департаменту О .В Л евочко

Степаненко О.С. (0462) 77 46 33
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 № ____________________

М іністерство культури України
Н а№ ___________________від_____________

Про надання інформації

На виконання листа М іністерства культури України від 10 листопада 
2016 року №  972/18-16, відповідно до пункту 9 Положення про М іжвідомчу 
групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, 
затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 25 листопада 
2015 року № 993, Протоколу зазначеної М іжвідомчої робочої групи №1 від 
07 листопада 2016 року повідомляємо наступне.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 
2013 року №  67/343 затверджено план заходів щодо реалізації в області 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року.

Крім того, зважаючи на певні нагальні питання, вищевказаний обласний 
план заходів переглянуто та з метою його актуалізації 10 грудня 2015 року 
затверджено відповідні зміни за № 71/343. На виконання якого, проводиться 
плідна робота з ромським населенням, а саме проводилися засідання «круглого 
столу» на тему: «Проблеми ромської спільноти та шляхи їх вирішення», 
проведення якого присвячено М іжнародному дню ромів в рамках реалізації 
проекту «М айбутнє ромських дітей в наш их руках», «Крок ромів до 
європейських стандартів». Даний проект реалізується М іжнародною 
громадською організацією ромів «К ЗТ А Н З», Херсонським міським 
товариством циган за підтримки М іжнародного фонду «Відродження» та за 
сприяння Херсонської обласної державної адміністрації.

Під час заходів постійно обговорюються основні проблеми та 
перспективи реалізації державної політики щодо захисту прав національних 
спільнот, переваги залучення нових соціокультурних джерел розвитку місцевої 
громади, становлення ромської спільноти у його історичному аспекті тощо.

Також, у межах Всеукраїнського тижня права в 420 загальноосвітніх 
навчальних закладах проведено єдиний урок «Права людини» для 9180 учнів 
8-х класів та бесіди щодо попередження розпалювання національної, расової, 
релігійної ворожнечі, приниження національної честі та гідності, спрямованої 
на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської 
національної меншини. Зокрема, години спілкування «Єдина родина в центрі 
України» та тренінгові заняття «Вчимося взаємодіяти і спілкуватися

Херсонська обласна державна адміністрація 
8923/0-16/28/343 від 03.02.2017
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толерантно», лекції «Профілактика ксенофобії та расизму», «Виховуй в собі 
толерантність» тематичні бесіди «Ми різні -  ми рівні», «Всі народи рівні на 
землі».

Структурними підрозділами обласної державної адміністрації 
здійснюється інформаційно-просвітницька робота, спрямована на протидію 
упередженому та дискримінаційному ставленню до представників ромської 
національної меншини.

В області забезпечуються належні умови для збереження, відродження та 
розвитку етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин.

• Крім того, фінансування зазначених у Плані заходів завдань буде 
здійснюватися у межах відповідних видатків, передбачених у державних і 
місцевих бюджетах.

Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації В.Січова

Криволап 26 50 58
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Міністерство культури України.
На№ від

Про надання інформації

На виконання листа Міністерства культури України від 10 листопада 
2016 року № 972/18-16, відповідно до пункту 9 Положення про Міжвідомчу 
групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 
2015 року № 993, Протоколу зазначеної Міжвідомчої робочої групи №1 від 
07 листопада 2016 року повідомляємо наступне.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 
203 3 року № 67/343 затверджено план заходів щодо реалізації в області 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншими на період до 2020 року.

Крім того, зважаючи на певні нагальні питання, вищевказаний обласний 
план заходів переглянуто та з метою його актуалізації 10 грудня 2015 року 
затверджено відповідні зміни за № 71/343. На виконання якого, проводиться 
плідна робота з ромським населенням, а саме проводилися засідання «круглого 
столу» на тему: «Проблеми ромської спільноти та шляхи їх вирішення», 
проведення якого присвячено Міжнародному дню ромів в рамках реалізації 
проекту «Майбутнє ромських дітей в наших руках», «Крок ромів до 
європейських стандартів». Даний проект реалізується Міжнародною 
громадською організацією ромів «КЗТАН З», Херсонським міським 
товариством циган за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та за 
сприяння Херсонської обласної державної адміністрації.

Під час заходів постійно обговорюються основні проблеми та 
перспективи реалізації державної політики щодо захисту прав національних 
спільнот, переваги залучення нових соціокультурних джерел розвитку місцевої 
громади, становлення ромської спільноти у його історичному аспекті тощо.

Також, у межах Всеукраїнського тижня права в 420 загальноосвітніх 
навчальних закладах проведено єдиний урок «Права людини» для 9180 учнів 
8-х класів та бесіди щодо попередження розпалювання національної, расової, 
релігійної ворожнечі, приниження національної честі та гідності, спрямованої 
на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської 
національної меншини. Зокрема, години спілкування «Єдина родина в центрі 

їни» та тренінгові заняття «Вчимося взаємодіяти і спілкуватися 
Херсонська обласна державна адміністрація
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толерантно», лекції «Профілактика ксенофобії та расизму», «Виховуй в собі 
толерантність» тематичні бесіди «Ми різні -  ми рівні», «Всі народи рівні на 
землі».

Структурними підрозділами обласної державної адміністрації 
здійснюється інформаційно-просвітницька робота, спрямована на протидію 
упередженому та дискримінаційному ставленню до представників ромської 
національної меншини.

В області забезпечуються належні умови для збереження, відродження та 
розвитку етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин.

• Крім того, фінансування зазначених у Плані заходів завдань буде 
здійснюватися у межах відповідних видатків, передбачених у державних і 
місцевих бюджетах.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації В.Січова

Криволап 26 50 58
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13.12.2016 № 04-1222 
На №972/18-16 від 10.11.2016

Міністерство культури України

Щодо виконання протоколу

На виконання листа Міністерства культури України від 10.11.2016 року №972/18-16 
надаємо інформацію в межах компетенції.

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року на Хмельниччині 
проживає 490 осіб ромської національності. Громадські організації ромів на території області 
не діють та не зареєстровані.

Розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.12.2015 
№ 618/2015-р затверджено обласний план заходів по реалізації Стратегії захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, яким 
зокрема передбачено:

Проведення для осіб, які належать до ромської національної меншини, 
інформаційно - просвітницьких заходів з метою підвищення обізнаності про права людини, а 
також на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної 
меншини.

Проведення роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи з представниками 
ромської національності щодо здобуття освіти, сприяння залученню учнів до позаурочно. /а 
позашкільної роботи, участі у спортивних змаганнях, гуртках, тощо.

Забезпечення проведення моніторингу призначення всіх видів державної 
допомоги сім’ям ромської національної меншини.

Сприяти у проведенні культурно мистецьких заходів, спрямованих на 
збереження етнічної самобутності ромської національної меншини.

Відповідно до п.8 протоколу №1 від 07.11.2016 року Міжвідомчої робочої групи з питань 
виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільстворомської національної меншини на період до 2020 року, при управлінні культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадміністрації буде створено робочу групу з питань 
удосконалення та розроблення заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільств ромської національної меншини на період до 2020 року.

Начальник управління І.Трунова

Вик. Западенко О.І.
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М2 Мінкультури
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Про реалізацію Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини

На виконання пункту 8 Протоколу № І 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 обласна державна адміністрація 
повідомляє наступне.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
від 12 листопада 2013 року № 546-р "Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року" в області затверджено 
відповідний план заходів.

Відповідно до вказаного плану впроваджується програма підтримки 
ромського населення у різних сферах. Для осіб, які належать до ромської 
національної меншини, організовано проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів для підвищення рівня обізнаності про права людини.

З метою збереження та розвитку національної самобутності та етнічної 
ідентичності національних спільнот, збереження історичної спадщини 
національних спільнот, мови та традицій, сприяння задоволенню їх 
національно-культурних потреб в області затверджено Програму розвитку 
міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних 
товариств Кіровоградської області на 2016-2017 роки рішенням 
Кіровоградської обласної ради від 14 січня 2016 року № 26.

Окремим розділом виконання даної Програми передбачено здійснення 
заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Даним 
розділом передбачене здійснення фінансування на підтримку розвитку та 
покращення умов для діяльності ромської національної меншини в області.

Разом з цим, відповідно до Порядку формування обласних цільових 
програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 
Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2007 року № 191, даною 
Програмою передбачене виконання кількіс а якісних показників.

пл. Героїв Майдану, 1, м.Кропивницький-Об, 25006, тел. 24-17-25, 
е-таіі: риЬІіс@кг-асІтіп.доу.иа, к о д  в ЄДРПОУ 00022543

на № від
М іністерство культури У країни

П ерш ий засту пник голови 
обласної держ авної адміністрації
Останній 24 44 83 *~

С.КОВАЛЕН КО
М2 Мінкультури
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ДЕПАРТАМ ЕНТ З ПИТАНЬ КУЛ ЬТУРИ , 
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Щодо виконання протоколу

На виконання пункту 8 протоколу № 1 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 07.11.2016 та 
на відповідь на лист Міністерства культури України від 10.11.2016 № 972/18-16 
повідомляємо.

Головою Львівської обласної державної адміністрації прийнято розпорядження 
від 17.06.2014 №237/0/5-14, яким затверджено «План заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року у Львівській області».

Так, було реалізувано серію тренінгів в рамках проекту "Стажування в органах 
місцевого самоврядування та серію тренінгів для ромської молоді з семи областей 
України” Львівською міською громадською організацією «Молодіжне, історичне і 
культурно-просвітницьке товариство ромів «Терніпе» за фінансової 
підтримки Міжнародний фонд "Відродження".

Налагоджено співробітництво між органами виконавчої влади і громадською 
організацією «Терніпе», зокрема проводяться наради з головою облдержадміністрації.

Також, Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА 
залучає товариство Львівської міської громадської організації ромів «Терніпе», до 
культурно-мистецьких заходів, так у м. Львові пройшов форум «25 років разом в 
незалежній Україні», де брали участь представники з різних національно-культурнії': 
товариств, в тому числі і ромська організація «Терніпе».

Станом на 01.02.2017 до Львівської обласної державної адміністрації не 
надходили листи чи заяви ні від товариства «Терніпе», ані від окремих громадян 
ромської національності щодо надання фінансової допомоги у проведенні заходів.


