ЗВІТ
щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
за III квартал 2018 року

Найменування завдання

62. Забезпечення належної реалізації
Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської
національної меншини на період до
2020 року

Найменування заходу

Прогрес виконання заходу у звітному періоді

Юстиція, свобода, безпека, права людини
У Чернігівській області розроблено обласний план заходів щодо захисту та
2) розроблення та забезпечення затвердження
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
регіональних планів заходів щодо реалізації Стратегії з період до 2020 року, затверджений розпорядженням голови Чернігівської
урахуванням місцевих особливостей та проблем
обласної державної адміністрації від 15 вересня 2017 року № 471, що
представників ромської національної меншини
включає такі основні напрямки: правовий захист, соціальний захист і
зайнятість, підвищення освітнього рівня, охорону здоров’я, поліпшення
житлово-побутових умов, задоволення культурних та інформаційних
потреб.
У зв’язку з необхідністю врахування кількісних та якісних показників щодо
виконання Стратегії Департаментом культури і туризму, національностей та
релігій розроблено новий План заходів з реалізації Стратегії захисту та
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
період до 2020 року, який наразі перебуває на затвердженні в
облдержадміністрації.
На офіційних веб-сайтах обласної та районних державних адміністрацій
оприлюднено відповідно обласний та районні плани заходів щодо захисту
та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
період до 2020 року.
3) забезпечення належного фінансування заходів,
передбачених національним та регіональними планами

Департамент культури і туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації надає підтримку ромським художнім колективам та
залучає їх до участі у всеукраїнських та регіональних культурно-мистецьких
заходах, інформує про міжнародні, всеукраїнські, обласні фестивалі та
конкурси, залучає до участі в обласних заходах, сприяє у проведенні
інформаційно-просвітницьких заходів спрямованих на забезпечення прав і
задоволення етнонаціональних потреб, інформаційно-просвітницької роботи
з питань забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство осіб,
які належать до ромської національної меншини, сприяє участі ромських
аматорських колективів у міжнародних культурно-мистецьких заходах.

4) виконання заходів, передбачених планом реалізації
Стратегії

В області зареєстровано декілька національно-культурних товариств ромів,
а саме Чернігівська обласна громадська організація ромів «Черген»,
Чернігівська міська громадська організація «Романо дром», «Романи дума»,

«Нове рома», «Бахтало дром» та «Асоціація ромів «Зор» в місті Ніжин.
Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва надає безкоштовний доступ до
друкованих джерел інформації та комп’ютерів підключених до Інтернету
для представників ромської меншини.
В Ніжинському коледжі культури і мистецтв імені Марії Заньковецької
проведено заходи щодо задоволення культурних потреб ромів: тематична
виховна година в академічних групах «Толерантне ставлення до ромської
національної меншини», тематична поличка «Роми в Україні: традиції та
стереотипи».
Громадська організація «Романо дром» продовжує розпочату у березні 2017
року реалізацію проекту «Платформа для інтеграції ромів Чернігівщини в
місцеві спільноти», за підтримки Міжнародного фонду EVZ «Пам’ять,
відповідальність і майбутнє».
18 липня 2018 року у залі засідань президії Чернігівської обласної ради
відбулась робоча зустріч з питань реалізації Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини. Метою дискусійної
платформи ромських організацій, органів місцевого самоврядування,
органів державної влади, представників громадського сектору був пошук
спільних позицій та практичних алгоритмів дій, спрямованих на виконання
обласного плану заходів, і попередження злочинів на грунті неприязні та
упередженого ставлення до осіб ромської спільноти. Зустріч була
організована і проведена Департаментом культури і туризму,
національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації
спільно з чернігівською ромською громадською організацією «Романо
дром». У зустрічі взяли участь представник секретаріату міжвідомчої
робочої групи з питань реалізації ромської стратегії при Міністерстві
культури України Т.Курач, представник уповноваженого Верховної Ради
України з дотримання рівних прав і свобод Л.Козуб, представники ромських
та правозахисних організацій з Чернігова та інших регіонів України.
Під час зустрічі обговорювалися питання будь-яких утисків представників
ромської спільноти, попередження проявів асоціальної, а іноді і
противоправної поведінки в суспільстві, адаптації до цивілізованих,
моральних норм поведінки в соціумі. Для вирішення нагальних проблем
учасники дискусійної платформи дійшли згоди про необхідність тісної
співпраці органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів та ромських громадських організацій та чіткого
виконання обласного плану заходів щодо захисту та інтеграції в українське
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.
2 серпня 2018 року в Чернігові пройшли заходи з вшанування пам’яті жертв
нацистського геноциду ромів, організовані та проведені Чернігівською
громадською організацією «Романо дром» у тісній співпраці з
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Департаментом культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації. Біля пам’ятника
розстріляним ромам у мікрорайоні «Астра» в урочищі Подусівка відбулось
покладання квітів за участю виконавчого директора Чернігівської
громадської організації «Романо дром» Марини Казанської та
безпосереднього свідка тих подій Герарда Кузнєцова. Учасники заходу
переглянули фільм про геноцид ромів «Пам’ятати» в Чернігівському
обласному молодіжному центрі.
В рамках заходів до Дня незалежності України 24 серпня 2018 року ромські
художні колективи Чернігівщини взяли участь у щорічному Міжнародному
фестивалі національних культур «Поліське коло». Щорічно фестиваль
проводиться з метою зміцнення міжнаціональних взаємовідносин,
патріотичного виховання молоді, формування гуманістичних ідеалів,
зміцнення культурно-духовних зв’язків.
Підприємництво
857. Ведення реєстру державної
допомоги суб’єктам господарювання

1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін’юсті
порядку ведення та доступу до реєстру державної
допомоги суб’єктам господарювання
2) створення адміністративної та IT-інфраструктури
для функціонування реєстру
3) наповнення електронного реєстру необхідною
інформацією та його запуск

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» реєстр державної допомоги складається та ведеться
Уповноваженим органом (відповідно до статті 8 зазначеного Закону
Уповноваженим органом є Антимонопольний комітет України) за
результатами проведення моніторингу державної допомоги та на підставі
інформації про чинну державну допомогу, яка подається надавачами такої
допомоги.
Відповідно до вимог зазначеного Закону Департамент економічного
розвитку
облдержадміністрації
щорічно
до
1
квітня
подає
Антимонопольному комітету інформацію про чинну державну допомогу, її
мету, форми, джерела, отримувачів тощо у межах відповідних програм
(зазначену інформацію надано листом від 30.03.2018 року №03-03/2032)

Наука, технології та інновації
1927. Запровадження єдиного номера
Європейського екстреного виклику 112

1) проведення спільно з європейськими експертами
аудиту диспетчерських та інформаційних служб МВС
та центральних органів виконавчої влади та підготовка
рекомендацій для розроблення технічного завдання
2) підготовка та прийняття технічного завдання
3) здійснення аналізу та актуалізації нормативноправової бази
4) забезпечення практичної реалізації концепції
“Служби 112” на всій території України
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За інформацією Управління ДСНС України в Чернігівській області, на
даний момент телекомунікаційна компанія ПрАТ "Київстар" здійснює
переадресацію дзвінків, що надійшли на номери екстреного виклику 101 та
112, через спецвузол 101, а інші оператори мобільного зв'язку на визначені
стаціонарні телефонні номери. На підставі викладеного вище, наразі
відсутні технічні можливості щодо надання інформації про кількість
викликів, що надійшли до чергових частин Управління ДСНС України у
Чернігівській області та підпорядкованих пожежно-рятувальних підрозділів
протягом третього кварталу поточного року за номером екстреного виклику
112.

5) забезпечення координації та ефективної взаємодії
всіх екстрених служб через номер 112
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