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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 IV квартал 2018 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 03 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 оприлюднено на офіційному веб-сайті 
обласної державної адміністрації.

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 
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з питань забезпечення захисту та інтеграції в українське 
суспільство осіб, які належать до ромської національної 
меншини.  

4) виконання заходів, передбачених планом реалізації 
Стратегії

 У листопаді 2018 року в Берліні (Німеччина) відбулась робоча 
зустріч з виконавцями проектів з України, Молдови та Білорусі в 
рамках програми "Лачо діверс" організованою EVZ Foundation. 
На даному заході Марина Казанська представляла Громадську 
організацію MART, яка є партнером ГО "Романо дром"  м. 
Чернігів. В рамках проекту юристи громадської приймальні 
надавали безоплатну правову допомогу представникам ромської 
громади на території Чернігівської області. В ході робочої 
зустрічі учасники ознайомились з діяльністю Фонду EVZ, 
обговорювали проблемні питання, які виникають у цільової 
аудиторії проекту, ділились набутим досвідом.

5 грудня 2018 року за сприяння Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій облдержадміністрації в 
рамках проекту «Право кожного» за ініціативою Чернігівського 
національно-культурного товариства ромів «Неве Рома»  
відбулась робоча зустріч по виконанню Плану заходів реалізації 
ромської стратегії. Учасниками круглого столу стали 
представники Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій, Головного територіального 
управління юстиції в Чернігівській області, Управління 
превентивної діяльності Головного управління Національної 
поліції в Чернігівській області, Слідче управління Головного 
управління Національної поліції в Чернігівській області, члени 
національно-культурного товариства ромів «Неве Рома». В ході 
зустрічі розглянуті питання покращення становища ромської 
національної меншини в сфері дотримання прав і свобод 
людини, забезпечення правопорядку та попередження 
дискримінації в громадах, покращення інформаційно-
просвітницької роботи та підвищення рівня обізнаності серед 
ромів.

У Ніжинському коледжі культури і мистецтв імені Марії 
Заньковецької у IV кварталі 2018 року проведено заходи щодо 
задоволення культурних потреб ромів: тематична виховна 
година в академічних групах «Ми всі народжені рівними»; 
книжково- ілюстративна виставка «Традиції та обряди ромів»; 
перегляд документального фільму «Циганська кров».

У Чернігівському коледжі ім. Л.М. Ревуцького проведено 
лекцію «Правовий статус ромської національної меншини».
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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».

Бібліотеки як культурно-просвітницькі установи періодично 
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. 

В обласному молодіжному центрі представники національно-
культурних товариств мають можливість проводити культурні 
акції, національні свята, презентувати виставки.

Також інформація про роботу національно-культурних 
товариств, зокрема громадських об’єднань ромів та ромських 
творчих колективів постійно оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті Департаменту культури і туризму, національностей та 
релігій Чернігівської облдержадміністрації.

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 
надано листом від 30.03.2018 року №03-03/2032)
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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 
завдання

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, в Управлінні ДСНС України в 
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 четвертого кварталу  2018 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


