
    Додаток до листа 
від «05»  жовтня  2020 р.                                                                                                                                                
№ 01-01-11/6191

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 2020 року

Найменування завдання Найменування заходу Прогрес виконання заходу у звітному періоді

Юстиція, свобода, безпека, права людини
62. Забезпечення належної реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 
2020 року

2) розроблення та забезпечення 
затвердження регіональних планів заходів 
щодо реалізації Стратегії з урахуванням 
місцевих особливостей та проблем 
представників ромської національної 
меншини

    В області продовжує реалізовуватися План заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської  
національної спільноти на період до 2020 року та триває робота спільно з 
керівниками ромських національних товариств області щодо підготовки 
пропозицій до нового проєкту програми інтеграції ромів. 
   За ініціативою Департаменту культури і туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 6 серпня 2020 року відбулась зустріч 
керівників громадських організацій ромів, що проживають на території 
міста Чернігова та Чернігівської області з директором Департаменту 
Олександром Левочко. Головною темою зустрічі було обговорення 
концепції нової обласної програми щодо інтеграції ромів в українське 
суспільство, у ході якого було вирішено внести ряд змін до діючого вже в 
області плану.

3) забезпечення належного фінансування 
заходів, передбачених національним та 
регіональними планами

 У рамках реалізації плану заходів щодо захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини Департамент 
культури і туризму національностей та релігій облдержадміністрації тісно 
співпрацює з ромськими товариствами та надає їм всебічну підтримку.

На території Чернігівщини зареєстровано національно-культурні 
товариства ромів: Чернігівська обласна  громадська організація ромів 
«Черген», Чернігівська міська громадська організація «Романо дром», 
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«Романи дума», «Нове рома», «Бахтало дром» та «Асоціація ромів «Зор» 
в місті Ніжин. 

4) виконання заходів, передбачених планом 
реалізації Стратегії

З метою укріплення міжнаціональних взаємовідносин, формування 
гуманістичних ідеалів, зміцнення культурно-духовних зв’язків в 
навчальних закладах, клубних формуваннях, бібліотеках започатковані 
заходи (лекції, інформаційні години, тематичні уроки, книжково-
ілюстративні виставки), присвячені висвітленню культурного життя, 
традицій та звичаїв національних спільнот, у тому числі ромів.

Вживаються заходи щодо забезпечення рівного доступу до отримання 
дітьми ромської національності якісних освітніх послуг дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти. З метою збереження 
культурної спадщини національних спільнот в бібліотечних та музейних 
закладах області проводяться культурно-мистецькі заходи, присвячені 
відзначенню національних свят та ювілейних дат, традиційних для 
національних спільнот, що проживають на території області.

 2 серпня 2020 року за підтримки Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій обласної державної адміністрації та за участі 
ромської громади в урочищі Подусівка у місті Чернігові відбувся 
меморіальний захід з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв геноциду 
ромів.  Заупокійну літію відправив священник Катерининської церкви у 
м. Чернігові Української Православної Церкви (Православної Церкви 
України). 

 31 серпня 2020 року в художньому музеї імені Григорія Галагана за 
підтримки Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації відбулось відкриття фотовиставки «Погляд». Це 
виставка світлин – портретів ромів Чернігівщини. Участь у відкритті 
виставки взяли автор портретів Роман Закревський, Марина Казанська 
(голова правління Чернігівської громадської організації «Романо дром»), 
куратор проєкту Надія Самардак, герої фотографій, представлених на 
виставці. Ця виставка створена за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» у межах проєкту «Артефакти пам’яті ромського народу 
«Дорога плачу», що був реалізований громадською організацією «Романо 
дром». 

Метою діяльності організації «Романо дром» є сприяння відродженню 
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національної культури, мови, традицій етнічної народності ромів, що 
мешкають у м. Чернігові та Чернігівській області. 

Також одним з пріоритетних напрямків їх діяльності є захист законних 
соціальних, юридичних та вікових інтересів ромів. «Романо дром» у 
співпраці з міжнародними та українськими організаціями та фондами 
допомагає постраждалим від Голокосту ромам в отриманні правової, 
фінансової та гуманітарної допомоги. Низка проєктів організації 
направлені на подолання ромофобії та дискримінації до ромської 
національної меншини. Найбільше уваги в «Романо дром» приділяється 
увічненню пам’яті жертв геноциду ромського народу.

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

     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 розвитку 
економіки та сільського господарства 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 за підсумками 2019 року 
подано 19.03.2020 року у формі оригіналу електронного документа на 
Портал державної допомоги, що функціонує на базі офіційного вебсайту 
Антимонопольного комітету України.

2) створення адміністративної та IT-
інфраструктури для функціонування реєстру

3) наповнення електронного реєстру 
необхідною інформацією та його запуск

Директор Департаменту розвитку економіки 
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та сільського господарства 
Чернігівської облдержадміністрації                                 (підпис)                                                                    Олександра  ХОМИК          


