
Додаток до листа №03-01/2071 від 04.04.2019 

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 I квартал 2019 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

У Чернігівській області розроблено обласний план заходів щодо 
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року, затверджений 
розпорядженням в.о. голови Чернігівської обласної державної 
адміністрації від 3 жовтня 2018 року № 560, що 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. 
Відповідний план заходів розміщується на офіційному веб-сайті 
обласної державної адміністрації (http://cg.gov.ua).

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

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. 
Департамент культури, 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, 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.  

4) виконання заходів, передбачених планом 
реалізації Стратегії

27 січня 2019 року в Обласному молодіжному центрі відбувся 
тематичний захід до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 
Серед учасників — заступник голови Чернігівської 
облдержадміністрації Наталія Романова, представник 
Українського інституту національної пам’яті в області Сергій 
Бутко, представники національно-культурних товариств, у тому 
числі ромського. 
16 лютого 2019 року у Чернігові відбулася зустріч за круглим 
столом. Мета зустрічі — обговорити попередження негативних 
ситуацій, пов’язаних з усталеними стереотипами про ромів. До 
заходу долучилася заступник голови Чернігівської 
облдержадміністрації Наталія Романова. Учасники зустрічі: 
керівник Чернігівського національно-культурного товариства 
«Неве Рома» адвокат Марія Іванова, представники ромської 
громади області.
Протягом двох років у Ніжинському районі проводилася 
довгострокова обласна акція національних культур «Пам’ятайте 
своє коріння і сплітайте єднання вінок».  Мета акції - 
презентувати розмаїття культури України через призму культур 
різних націй і народностей, а також пропагувати ідею 
міжнаціональної єдності та принципу толерантності до 
представників різних національностей, які проживають в Україні. 
28 лютого 2019 року в Ніжинському районному будинку 
культури  зібралися представники національних спільнот з 
Чернігова та Ніжинського району в тому числі і представники 
ромської національної меншини. Виступали перед учасниками 
керівник Чернігівської обласної громадської організації Петро 
Главацький, хореографічний колектив «Полісяночка» 
Ніжинського районного будинку культури.
У Ніжинському коледжі культури і мистецтв імені Марії 
Заньковецької проведено заходи щодо задоволення культурних 
потреб ромів: 
- книжково-ілюстративна виставка «Ми різні – ми рівні»;
- година толерантності в академічних групах «Толерантне 
ставлення до національних меншин»;
- відео знайомство з ромською національною меншиною 



«Народжені мандрувати ».
Громадська організація «Романо дром» продовжує реалізацію 
проекту «Платформа для інтеграції ромів Чернігівщини в місцеві 
спільноти», за підтримки Міжнародного фонду EVZ «Пам’ять, 
відповідальність і майбутнє». 
Для представників ромської меншини Чернігівська обласна 
бібліотека для юнацтва  надає безкоштовний доступ до  
друкованих джерел інформації та комп’ютерів підключених до 
Інтернету. 

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 
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 за підсумками 
2018 року подано у формі оригіналу електронного документа на 
Портал державної допомоги, що функціонує на базі офіційного 
веб-сайту Антимонопольного комітету України  29.03.2019 року).

2) створення адміністративної та IT-
інфраструктури для функціонування реєстру

3) наповнення електронного реєстру 
необхідною інформацією та його запуск

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 

На даний момент телекомунікаційна компанія ПрАТ «Київстар» 
здійснює переадресацію дзвінків, що надійшли на номери 
екстреного виклику 101 та 112, через спецвузол 101, а інших 
операторів мобільного зв'язку - на визначені стаціонарні 
телефонні номери.



завдання На підставі викладеного вище, в ДСНС України у Чернігівській 
області 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 
першого кварталу поточного року за номером екстреного виклику 
112. 

2) підготовка та прийняття технічного завдання

3) здійснення аналізу та актуалізації 
нормативно-правової бази

4) забезпечення практичної реалізації концепції 
“Служби 112” на всій території України

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

Начальник управління інвестиційної та 
зовнішньоекономічної дільності
Департаменту економічного розвитку 
Чернігівської облдержадміністрації                            (підпис)                                                                     Ю. СУХОМЛИН


