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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 II 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 

Стратегія сприяння реалізації прав і можливостей ромської 
національної меншини та план заходів на її виконання наразі 
оновлюється Державною службою України з етнополітики та свободи 
совісті. Після погодження Стратегії План заходів щодо захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини в 
Чернігівській області буде затверджено розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації. 

Від Уповноваженого Верховної Ради України до обласної державної 
адміністрації надійшов План роботи міжвідомчої робочої групи з питань 
захисту прав і свобод ромської меншини на 2021 рік, де зокрема у  III та 
IV кварталах передбачено здійснення моніторингових візитів щодо стану 
виконання органами державної влади і місцевого самоврядування 
рекомендацій щодо ромської національної меншини.  

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. 
Департаментом культури і туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації налагоджено дієву комунікацію з ромськими 
національно-культурними товариствами.  
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На території Чернігівщини зареєстровано національно-культурні 
товариства ромів: Чернігівська обласна громадська організація ромів 
«Черген», Чернігівські міські громадські організації «Романо дром», 
«Романи дума», «Неве рома», «Бахтало дром», громадська організація 
«Правозахист ЗОР» в місті Прилуки та «Асоціація ромів «ЗОР» в місті 
Ніжин. 

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, в 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. 

8 травня 2021 року в урочищі Подусівка відбулося покладання квітів з 
нагоди вшанування пам’яті  мирних жителів, в тому числі і ромів. 
Вшанування пам’яті загиблих відбулося за участі представників 
національних товариств міста Чернігова.  

27 травня 2021 року в режимі відеоконференції представники 
Департаменту  взяли  участь у роботі Міжнародного форуму з питань 
інклюзії ромів. Проведення даного заходу було ініційовано 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою 
Денісовою, за участю голови Державної служби України з етнополітики 
та свободи совісті Олени Богдан, омбудсманів іноземних держав, 
представників Європейської мережі органів з питань рівності та 
міжнародних правозахисних організацій, представників органів 
виконавчої влади. Метою заходу було обговорення проблематики 
напрацювання ефективних механізмів захисту прав ромів, вироблення та 
реалізації політики інтеграції ромської національної меншини в 
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суспільство. 
23 червня 2021 року  відбулася робоча зустріч керівника апарату 

обласної державної адміністрації з представниками Уповноваженого з 
дотримання соціальних та економічних прав з метою обговорення стану 
додержання прав і свобод людини в області. 

4) виконання заходів, передбачених планом 
реалізації Стратегії 

  

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 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. 

2) створення адміністративної та IT-
інфраструктури для функціонування 
реєстру 

3) наповнення електронного реєстру 
необхідною інформацією та його запуск 

 

Заступник директора  
Департаменту економічного розвитку 
Чернігівської облдержадміністрації                       (підпис)                                                                                           Юлія ФЕДОСЕНКО          




