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На Вашl запит вiд 2З листопада 2020 року щодо програм (просктiв,

заходiв), розроблених громадськими органiзашiями, яким надав€Lлась допомога

ЧернiвецькоТ обласноТ державноТ адмiнiсl,рачiТ, управлiння культури в межах

свосТ компетенцiТ повiдомляс } lаступLlе.

В перiол з 20l7 року по теперiшнiй час в Чернiвечькiй областi дiяли двi

програми: Регiональна програма пiдтримки нацiональнокультурних товариств

ЧернiвечькоТ областi та украТнськоТ дiаспори на 20l62018 роки (на реалiзацiю

програми у 20172018 роках було заплановано видiлити l080,0 тис. грн.) та

Регiональна програма пiдтримки iнститутiв громадянського суспiльства

етнiчного спрямування (нацiональних меншин) ЧернiвечькоТ областi та

украТнськоТ лiаспори на 20192021 роки, на реалiзашiю якоТ заплановано

видiлити 1505,0 тис. грн. Фактично першу програму в 201120| 8 роках було

профiнансовано у розмiрi 240,0 тис. грн. Заходи лругоТ програми були

профiнансованi в 20l9 porti в розмiрi l35,0 тис. грн.,на2020 piK було видiлено

також l35,0 тис. грн.. проте вони не були реалiзованi через заборону

проведення масових заходiв у :зв'язку з пандемiсю COVlD l 9.

Обидвi програми рсlзробленi за участi громалських органiзацiй

нацiональних спiльнот краю з метою взасмозбагачення культур етнiчних

громад областi та оптимального спiввiдношення iHTepeciB титульноТ нацiТ i

нацiональних меншин!, що сприяс недопущенню дискримiнацiТ в украТнському

суспiльствi. В рамках Тх дiяльностi проводяться "круглi столи", семiнари,

науковопрактичнi конференчiТ, фестивалi, вечори поезiТ, конкурсИ,

вiлбуваються вiдзначення тралишiйних та нацiональних свят.

Програми мають на MeTi збереження та розвиток iдентичностi, традицiй,

культурноТ спадщини, толерантностi нацiональних громад областi.

Основними напрямами реалiзачiТ Програм с: забезпечення повноцiнноГо

розви"гку освiтньокультурних, iнформацiйних потреб етнiчних гроМаД кРаЮ Та

лержавна пiдтримка нацiональнокуJlьтурних ,I ,оварис1в областi, що передбачас

вiдзначеttня нацiсlнаJIьних 1,а 
,гра,ltиuiйних 

релiгiйних сt} ят;  поминаЛЬнi ЗаХОДИ З

наголи масоtsих реlrресiй llроти прелс,l,аtsникiв рiзгtих нацiоналЬНИх МеНШИН

областi;  вшанування пам'ятi видатних особистостей рiзних нацiональностей,



2

якi жили i працюв€u]и на територiТ Буковини; участь у всеукраТнських

фестивалях культур етнiчних громад, якi проживають в YKpaTHi;  лiтературно

мистецькi конкурси звичаТв та обрядiв етнiчних громад Буковини; традицiйнi

свята рiдноТ мови, вечори та фестивалi поезiТ прелставникiв етнiчних громад

областi;  науковопрактичгti конференцiТ, семiнари; святковi заходи з нагоди

рiчниць створення нацiональнокультурних товариств, аматорських колективiв

товариств тощо.

Результатом реалiзацiТ зазначених програм с забезпечення нацiональноi

iдентичностi представникiв нацiональних меншин на територiТ областi, надання

фiнансовоТ пiдтримки нацiональнокультурним товариствам на вiдтворення,

збереження i розвиток власних культур та традицiй.
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