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 II 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.
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.
13 червня 2018 року відбулося чергове засідання Чернігівської обласної
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення
при облдержадміністрації. На засіданні було обговорено питання
проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на
інтеграцію в українське суспільство осіб ромської національної меншини,
емігрантів, біженців, шукачів притулку та надання їм правової допомоги.
Під час заходу було презентовано доповідь «Про проведення інфомаційнопросвітницької роботи щодо захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на період до 2020 року. Співпрацю органів
державної влади, громадських об’єднань з ромськими національними
меншинами області».
3) забезпечення належного фінансування заходів,
передбачених національним та регіональними планами

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

меншини.

4) виконання заходів, передбачених планом реалізації
Стратегії

На території Чернігівщини зареєстровано національно-культурні товариства
ромів: 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.
В обласному молодіжному центрі представники національно-культурних
товариств мають можливість проводити культурні акції, національні свята,
презентувати виставки. Інформація про роботу національно-культурних
товариств, зокрема громадських об’єднань ромів та ромських творчих
колективів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Департаменту
культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації.
Бібліотеки як культурно-просвітницькі установи проводять соціокультурну
діяльність, зокрема: перегляди фільмів, інформ-хвилинки, голосні читання,
групові бесіди, лекції, літературні кіновечори, марафони милосердя, години
духовності, години добра, акції та інше. Для представників ромської
меншини Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва надає безкоштовний
доступ до друкованих джерел інформації та комп’ютерів підключених до
Інтернету.
У квітні Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г.
Короленка провела книжкову виставку «Роми в Україні: досягнення,
виклики, можливості». У травні організовано викладку літератури «Права
ромських національних меншин в Україні».
У Ніжинському коледжі культури і мистецтв імені Марії Заньковецької
проведено заходи щодо задоволення культурних потреб ромів:
- тематична виховна година в академічних групах «Дружба народів: традиції
та сучасність»;
- тематична поличка «Розширення прав ромських меншин»;
- перегляд документального фільму «Циганська кров».
У Чернігівському музичному коледжі ім. Л.М. Ревуцького включили до
звітних концертів по відділенням твори, які б передавали колорит
нацменшин, зокрема ромів. Згадані концерти проведені протягом ІІ
кварталу 2018 року.
У II кварталі 2018 відбувся ряд заходів за участю представників ромської
національності:
03 квітня – у м.Чернігів з нагоди Міжнародного дня ромів проведений захід
в якому взяли участь представники ромської національності;
15 квітня - участь представників ГО «Романо дром» у годині толерантності
«Мандрівний народ: роми на українських теренах» у м.Київ;
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08 травня - у заході з нагоди Дня пам’яті та примирення та 73-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у м.Чернігів.
15 травня – Форум ромської молоді у м.Київ (участь представників ГО
«Романо дром»).
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». В якості партнерів до проекту долучились
громадська організація «MART», юридична приймальня якої надає послуги
в рамках проекту та Освітній дім прав людини в Чернігові, який сприяє
організації в проведенні просвітницьких заходів, присвячених тематиці
геноциду ромів. Реалізація проекту спрямована на три напрямки роботи:
гуманітарний, правовий, а також сприяння становленню та збереженню
історичної пам’яті.
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)

Транспорт
1787. Розроблення Стратегії та
Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху

1) розроблення проекту стратегії підвищення рівня
безпеки дорожнього руху
2) опрацювання проекту стратегії підвищення рівня
безпеки дорожнього руху з експертами ЄС
3) подання проекту стратегії підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на розгляд Кабінету Міністрів
України
4) розроблення проекту програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху
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Обласною державною адміністрацією опрацьовано та надано Міністерству
інфраструктури України пропозиції до Стратегії підвищення рівня безпеки
дорожнього руху та Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху
(лист Чернігівської облдержадміністрації від 21.03.2018 року №05-04/1820)

5) опрацювання проекту програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху з експертами ЄС
6) подання проекту програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на розгляд Кабінету
Міністрів України
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
5) забезпечення координації та ефективної взаємодії
всіх екстрених служб через номер 112
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Управлінням ДСНС України в Чернігівській області впроваджено систему
екстреного виклику 112 на території Чернігівської області. Протягом 2017
року до чергових частин Управління ДСНС України у Чернігівській області
та підпорядкованих пожежно-рятувальних підрозділів за номером
екстреного виклику 112 надійшло 48755 дзвінків, за перше півріччя 2018
року - 23372.

