
     Додаток до листа  
від «05»  квітня  2021 р.                                                                                                                           
№ 01-01-11/2681 

 

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 2021 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 

    Державна служба України з етнополітики та свободи совісті протягом 
найближчих місяців планує схвалити оновлену Стратегію сприяння 
реалізації прав і можливостей ромської національної меншини та 
розробити план заходів на її виконання. Громадські й експертні 
обговорення Стратегії відбулися восени 2020 року. Зараз Стратегія на 
фінальних етапах міжвідомчого погодження. Після погодження Стратегії  
План заходів щодо захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини в Чернігівській області буде 
затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 

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

 В  області  налагоджено  активну  співпрацю  з  національно-
культурними товариствами:  здійснюється  координаційна  робота,  
надається  практична допомога  у  підготовці  та  проведенні  
різноманітних  заходів  громадськими організаціями  національних  
спільнот.   

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.  
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4) виконання заходів, передбачених планом 
реалізації Стратегії 

Громадська організація «Роман дром» продовжує реалізацію проєкту 
«Платформа для інтеграції ромів Чернігівщини в місцеві спільноти» за 
підтримки Міжнародного німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і 
майбутнє». Одним із пріоритетних напрямків діяльності є захист 
законних соціальних, юридичних та вікових інтересів ромів.  «Романо 
дром» у співпраці з міжнародними та українськими організаціями і 
фондами допомагає постраждалим від Голокосту ромам в отриманні 
правової, фінансової та гуманітарної допомоги. Низка проєктів 
організації направлена на подолання ромофобії та дискримінації 
ромської національної меншини. Найбільше уваги в «Романо дром» 
приділяється увічненню пам’яті жертв геноциду ромського народу.  

20 березня п.р. в м.Чернігів відбувся тренінг для соціальних і 
медичних працівників області щодо стандартів надання соціальних 
послуг і толерантного ставлення до вразливих груп населення, таких як 
роми. Під час заходу учасники обговорювали питання роботи з 
вразливими групами людей, принципи дотримання прав людей, 
принципи поваги честі і гідності, толерантності, справедливості, 
забезпечення рівних прав. Тренінг проведений ГО «Романо дром» в 
рамках проєкту «Турбота і толерантність» за підтримки Міжнародного 
німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє».  

З 11 березня по 1 квітня 2021 року, щочетверга, проходила серія 
вебінарів під назвою «Національні меншини в Україні: поняття, 
міжнародно-правові інструменти захисту, консультативні механізми». 
Зазначені вебінари організовані Державною службою України з 
етнополітики та свободи совісті спільно з Офісом Верховного комісара 
ОБСЄ у справах національних меншин.  Представники Департаменту 
культури і туризму, національностей і релігій облдержадміністрації 
взяли участь у вказаних вебінарах.   

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 
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2) створення адміністративної та IT-
інфраструктури для функціонування 
реєстру 

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 2020 року 
подано 29.03.2021 року у формі оригіналу електронного документа на 
Портал державної допомоги, що функціонує на базі офіційного вебсайту 
Антимонопольного комітету України. 
 

3) наповнення електронного реєстру 
необхідною інформацією та його запуск 

 

Заступник директора-начальник управління інвестиційної  
та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту розвитку 
економіки та сільського господарства  
Чернігівської облдержадміністрації                                            (підпис)                                                              Юлія ФЕДОСЕНКО           




