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Узагальнена інформація про стан виконання у 2020 році  

Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту 

та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року 
 

 Виконання у 2020 році Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту 

та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 

період до 2020 року (Стратегія 2020) позначилося суттєвими викликами у 

зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Пандемія та 

карантинні заходи ускладнили виконання окремих заходів та, згідно з 

дослідженнями, загалом негативно вплинули на ті суспільні інститути, що є 

традиційними «точками дотику» між ромським і не-ромським населенням 

України: освіта, ринок праці/зайнятість, сфера культури, медичне 

обслуговування (див. Спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини “Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в 

Україні” та Інформаційну довідку Моніторингової місії ООН з прав людини 

“Вплив пандемії COVID-19 на права ромів в Україні”).  

 Із переходом на дистанційний формат навчання частина ромських 

школярів та школярок із сімей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, опинилися в ситуації, коли їхня участь у навчальному процесі 

опинилася під загрозою, адже їхні родини не володіють і/або не можуть собі 

дозволити придбати відповідні технічні засоби для онлайн-занять. 

Сповільнення підприємницької діяльності з огляду на карантинні обмеження 

позбавило деяких осіб, що належать до ромської національної меншини, 

робочого місця. Обмеження на проведення культурних, мистецьких заходів 

позначилося на культурній активності та, відтак, видимості ромських 

художніх колективів у публічному просторі. 

  

https://www.ombudsman.gov.ua/files/marina/%D0%92%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%20%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%86%D0%87%20COVID-19%2021%2012%202020.pdf
https://www.ombudsman.gov.ua/files/marina/%D0%92%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%20%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%86%D0%87%20COVID-19%2021%2012%202020.pdf
http://www.un.org.ua/images/documents/4933/BN%20C19%20Roma%20UKR.pdf
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ЗАХІД ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

Загальні питання 
1. Провести інформаційно-

просвітницьку роботу, 

спрямовану на протидію 

упередженому ставленню до 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини. 

▪ Інформаційно-просвітницька робота, інші заходи з запобігання упередженому 

ставленню до осіб, що належать до ромської національної меншини, провадяться на 

рівні центральних органів виконавчої влади. 

▪ З метою недопущення конфліктів та вжиття заходів, спрямованих на протидію 

упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини, 

забезпечення публічної безпеки і порядку, а також налагодження обміну 

інформацією між органами поліції та представниками ромської національної 

меншини Національною поліцією України (НПУ) розроблено та надіслано до 

органів та підрозділів План НПУ з організації превентивних заходів із 

попередження вчинення правопорушень, пов’язаних з порушенням 

рівноправності громадян, на 2020 рік (План), яким визначено детальні завдання 

щодо протидії органами та підрозділами НПУ конфліктам на етнічному ґрунті та 

здійснення вичерпних превентивних (профілактичних) заходів.  

▪ Зокрема, на виконання зазначених Планів реалізовано такі заходи:  

- моніторинг місць постійного та тимчасового проживання ромської 

спільноти;  

- з метою здійснення системної комунікації, контролю за пересуванням та 

організацією превентивних заходів для попередження вчинення правопорушень 

за місцями постійного та тимчасового компактного проживання представників 

ромської національної меншини закріплено дільничних офіцерів поліції та 

поліцейських підрозділів ювенальної превенції;  

- до місць постійного та тимчасового компактного проживання представників 

ромської національної меншини наближено наряди патрульної поліції та груп 

реагування патрульної поліції;  



2                                                                                                                      

 
- проведено робочі зустрічі з представниками органів виконавчої влади, 

територіальних громад, громадських об’єднань, інших заінтересованих установ 

та організацій, а також представниками (старійшинами) ромської національної 

меншини стосовно налагодження дієвої взаємодії.  

▪ 3 працівниками поліції разом з громадськими організаціями, які опікуються 

інтересами ромської національної меншини, проводились тренінги та зустрічі з 

метою налагодження довіри й взаєморозуміння між поліцейськими та ромами. 

Проте, у 2020 році проведення таких тренінгів та зустрічей тимчасово призупинено у 

зв’язку із запровадженням на території держави карантинних заходів. 

▪ Національна поліція проводить щоденний моніторинг засобів масової інформації, 

соціальних груп в Інтернет-мережах, перевіряє інформацію про протиправні дії, 

вчинені на ґрунті расової, етнічної, релігійної ненависті або за статевою ознакою.  

▪ 2020 року органи системи МВС України проводили освітні заходи, зокрема через 

відомчі веб-сайти і соціальні мережі, з метою масового роз’яснення населенню суті і 

небезпеки дискримінації та мови ворожнечі. 

▪ За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 Міністерством юстиції України було 

проведено 62 заходи, спрямовані на протидію упередженому ставленню до осіб, які 

належать до ромської національної меншини. 

▪ У 2020 році органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

зокрема місцевими органами управління освітою в областях та в місті Києві, а також 

керівниками закладів освіти продовжувалося проведення інформаційно-

просвітницької роботи, спрямованої на протидію упередженому ставленню до осіб, 

що належать до ромської національної меншини.  

▪ Так, наприклад, у Закарпатській області, де, серед усіх регіонів України, проживає 

найбільша кількість осіб, що належать до ромської національної меншини, у 

закладах освіти проводилися виховні години на такі теми: „Я маю право на освіту”, 

„У нас в усіх червона кров”, „Сусіди на окраїні села”, „Ми різні – ми рівні” тощо. 
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З учнями та батьками, зокрема тими, що належать до ромської національної 

меншини, на батьківських зборах проведено ряд бесід та прочитано лекції на тему 

„Як уникнути конфлікту”, „Всі ми різні, але рівні”; тренінги: ,,Чи можеш ти 

піддатися негативному впливу?” тощо. 

▪ З метою профілактики ксенофобії, підвищення рівня толерантності всіх учасників 

навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеса 

щорічно, починаючи з 2013 року, проводяться Тижні толерантності. 

▪ Протягом 2020 року в міських бібліотеках м. Одеса було організовано і проведено 

тематичні зустрічі «Самобутня культура – єдиний народ» та кіноперегляди 

«Традиції та обряди ромів». 

▪ З метою поширення інформації про життя та культуру ромів публічними 

бібліотеками м. Києва протягом 2020 року проведено низку культурно-освітніх 

заходів:  

- цикл віртуальних подорожей «Роми – мандрівний народ на українській землі» - 

бібліотека ім. М. Горького; 

- онлайн-екскурс «Історія нескореного народу» – Центральна районна бібліотека 

ім. Павла Тичини; 

- віртуальна подорож до Національного історико-меморіального заповідника 

«Бабин Яр» «Роми. Ті, що пройшли крізь Голокост» – Центральна районна 

бібліотека ім. Павла Тичини; 

- тематична полиця «Ми потайливі, тому що у нас за плечима століття гонінь»,  

- книжкова виставка «Роми в Україні – невід’ємна складова української 

культури», «Народ роми в Україні: особливості, традиції та стереотипи» – 

бібліотека ім. М.П. Стельмаха. 

2. Організувати проведення 

для осіб, які належать до 

ромської національної 

▪ Упродовж 2020 року для осіб, які належать до ромської національної меншини, з 

метою підвищення рівня обізнаності про права людини, територіальними 

відділеннями Координаційного центру з надання правової допомоги було проведено 
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меншини, інформаційно-

просвітницьких заходів з 

метою підвищення рівня 

обізнаності про права 

людини. 

55 інформаційних заходів і 60 правопросвітницьких заходів, під час яких 

охоплено аудиторію кількістю 687 осіб. 

▪ Основні теми заходів: 

- «Запобігання та протидія домашньому насиллю для осіб ромської 

національності»; 

- «Захист від дискримінації ромської національної меншини та що таке 

ромофобія»; 

- «Захист від дискримінації ромської національної меншини»; 

- «Толерантність у ставленні до осіб ромської національної меншини»; 

- «Інтеграція осіб ромської національності в українське суспільство» (он-лайн 

захід)». 

▪ У 2020 році у всіх регіонах України постійно провадились інформаційно-

просвітницькі кампанії для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, 

зокрема представників ромської національної меншини, а саме: 

- надавались відповідні роз’яснення шляхом підготовки статей (496) для 

друкованих засобів масової інформації, виступів на студіях радіомовлення (217) 

та телебачення (47) тощо; 

- організовувались круглі столи з представниками ромських меншин (240) та 

проводились міжвідомчі наради з представниками служб у справах дітей, 

державних міграційних служб тощо щодо порушеної проблеми (1 007), читались 

лекції представникам ромської національності (679); 

- розміщувалась відповідна інформація на стендах виконавчих комітетів 

сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, а також на 

сайтах райдержадміністрацій, міських рад та веб-порталах міст; 

- виготовлялись та розповсюджувались інформаційні буклети, провадились 

тематичні флешмоби, вуличні інформування тощо (2 472).  
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▪ У вказаний період складено 2 667 актових записів про народження, з яких лише 152 

– з пропуском місячного строку. 

▪ За інформацією, наданою Координаційним центром з надання правової допомоги, 

впродовж 2019-2020 років безоплатну правову допомогу отримали понад 1 000 осіб, 

які належать до ромської національної меншини.  

▪ Найбільша кількість звернень зазначених осіб у вказаний період зафіксована у 

Закарпатській, Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Харківській та 

Херсонській областях.  

▪ Типовими питаннями, з якими найчастіше звертались такі особи до центрів є 

оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, 

оформлення або відновлення втрачених свідоцтв про державну реєстрацію актів 

цивільного стану, порядок призначення державної соціальної допомоги, надання 

житлових субсидій, порядок пенсійного забезпечення, отримання різного роду пільг 

та виплат тощо.  

▪ Чимало питань стосувалось сімейного права, зокрема порядку розірвання шлюбу та 

стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав та визнання батьківства.  

▪ Крім цього, працівниками центрів впродовж 2019-2020 років в рамках роботи 

дистанційних пунктів та виїздів мобільних консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги було здійснено понад 80 виїзних консультаційних 

заходів у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської 

національної меншини, під час яких таким особам було надано індивідуальні 

правові консультації з порушених ними питань. 

▪ У Закарпатській області правові консультації особам, що належать до ромської 

національної меншини, надавались зокрема в ході проведення вуличних 

інформувань та роботи „Мобільних інформаційних пунктів юстиції”. 

3. Забезпечити проведення 

спільних зустрічей 
▪ Планом заходів не передбачене здійснення цього заходу у 2020 році. 
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представників 

Укрдержреєстру та ДМС з 

представниками громадських 

об’єднань ромів для вивчення 

питання оформлення особам, 

які належать до ромської 

національної меншини, 

свідоцтв про народження та 

паспортів громадянина 

України. 

4. Сприяти в отриманні 

особами, які належать до 

ромської національної 

меншини і на законних 

підставах перебувають на 

території України, 

документів, що посвідчують 

особу і підтверджують 

громадянство, свідоцтв про 

народження та про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану. 

▪ У 2020 році Державна міграційна служба України (ДМС) продовжила сприяти в 

отриманні особами, які належать до ромської національної меншини і на законних 

підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу і 

підтверджують громадянство.  

▪ У 2014 році документовано паспортом громадянина України – 2428 осіб, у 2015 році 

– 2143, у 2016 році – 1607, у 2017 році – 3222, у 2018 році – 3976, у 2019 році – 4233, 

у 2020 році – 3446 (найбільше у Закарпатській області – 1979, Одеській – 397, 

Дніпропетровській і Донецькій по 182 та Харківській – 157 осіб).  

▪ Зменшення позитивного прогресу показників у 2020 році пов’язане із 

запровадженням на території держави карантинних заходів, спрямованих на 

протидію поширенню в Україні пандемії COVID-19. 

▪ У 2020 році в Одеській області продовжили функціонувати 34 фронт-офіси із 

видачі свідоцтв про народження в закладах охорони здоров’я, які реалізують 

пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Свідоцтво про народження у 

пологовому будинку».  

▪ У цих фронт-офісах проводять прийом та видачу документів, необхідних для 

проведення державної реєстрації народження дитини, працівники 30 районних, 

районних у місті Одесі, міських, міськрайонних відділів державної реєстрації актів 
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цивільного стану управління юстиції відповідно до графіку, затвердженого наказом 

Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 21 грудня 

2016 року №652/03-06 «Про організацію роботи відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану районних, міських, міськрайонних та міжрайонних управлінь 

юстиції в Одеській області, пов’язаної з державною реєстрацією народження 

дитини». 

5. Започаткувати ведення 

обліку ромів, які отримали 

документ, що посвідчує 

особу та підтверджує 

громадянство. 

▪ Планом заходів не передбачено здійснення цього заходу у 2020 році. 

▪ Ведення обліку осіб ромської національності, документованих паспортом 

громадянина України, запроваджено наказом ДМС «Про статистичну інформацію 

ДМС України» від 31.01.2014 № 15.  

6. Видати і поширити у 

місцях компактного 

проживання осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини, 

інформаційних матеріалів 

щодо порядку отримання 

документів, що посвідчують 

особу та підтверджують 

громадянство, свідоцтв про 

народження та про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану. 

▪ Планом заходів не передбачено здійснення цього заходу у 2020 році. 

▪ Однак, за інформацією Одеської обласної державної адміністрації, приміром, у 

районних газетах Одеської області протягом 2020 року друкувалися статті з питань 

забезпечення документами осіб, що належать до ромської національної меншини, 

порядку державної реєстрації народження осіб, які не документовані паспортом 

(паспортним документом) та повторної видачі документів про державну реєстрацію 

актів цивільного стану, що підготовлені Південним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Одеса) та районними відділами державної реєстрації актів 

цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Одеса). 

 

7. Забезпечити у місцях 

компактного проживання 

осіб, які належать до 

ромської національної 

▪ За інформацією Національної поліції України, у 2020 році працівниками поліції 

спільно із соціальними службами в місцях компактного проживання осіб, які 

належать до ромської національної меншини, проводилися профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення 
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меншини, проведення 

правоохоронними органами 

та соціальними службами 

профілактичної роботи, 

спрямованої на запобігання 

бездоглядності, 

безпритульності дітей, 

недопущення їх втягування у 

злочинну та іншу 

протиправну діяльність, 

запобігання насильству в 

сім’ї, наркоманії, 

тютюнопалінню та 

алкоголізму. 

втягнення у злочинну діяльність, запобігання домашньому насильству, 

тютюнопалінню та алкоголізму.  

▪ Спільно із заінтересованими органами державної влади здійснювалося відвідування 

ромських сімей та перевірка умов проживання дітей. Батькам наголошено на 

виконанні ними обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання, 

навчання та виховання їхніх неповнолітніх дітей, наголошено на недопущенні 

втягнення дітей у злочинну діяльність та використання малолітніх дітей для заняття 

жебрацтвом.  

▪ У взаємодії з представниками управлінь та відділів освіти, служб у справах дітей, 

органів місцевого самоврядування систематично проводилися перевірки притулків 

для дітей, залізничних вокзалів, інших місць. В окремих випадках за виявленими 

порушеннями, що не містять ознак вчинення кримінального правопорушення, 

дорослі притягувалися до відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками 

або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

▪ У Закарпатській області, де існує кілька місць компактного проживання осіб, що 

належать до ромської національної меншини, питанням соціального захисту осіб, 

що належать до ромської національної меншини, приділяється значна увага. 

▪ Соціальний захист позбавлених сімейного виховання дітей, які опинилися в 

складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади, потребують 

соціально-психологічної реабілітації, здійснюється через мережу закладів 

соціального захисту дітей. У притулку для дітей (смт Батьово) впродовж 2020 року 

утримувалось 160 дітей (2 з них – після того, як зазнали жорстокого поводження); у 

Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Свалява) 

39 дітей отримали соціальну, психологічну, медичну та інші види допомоги.  

▪ З метою раннього виявлення та забезпечення профілактичної роботи з дітьми, які 

проживають у сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від 
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виконання батьківських обов’язків, службою у справах дітей Закарпатської обласної 

державної адміністрації та Національною поліцією 24 січня 2020 року підписано 

спільний наказ № 4/232  „Про роботу з сім’ями, де батьки або особи, що їх 

замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків”. Відповідно до 

наказу районні та міські служби спільно з підрозділами Національної Поліції, 

органами освіти здійснюють систематичні перевірки умов утримання і виховання 

дітей у сім'ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання 

своїх батьківських обов’язків, вживають дієві заходи щодо обмеження негативного 

впливу батьків. 

▪ Аналіз обліку служб у справах дітей районних державних адміністрацій та 

міськвиконкомів Закарпатської області за підсумками 2020 року спостерігається 

зменшення  кількості під облікових дітей, які проживають у функціонально-

неспроможних сім’ях: з 818 дітей, які проживали у 299 сім’ях, де батьки, або особи, 

що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, на 

01.01.2020 р. до 733 дітей у 277 сім’ях за станом на 1 січня 2021 року. Впродовж 

2020 року взято на облік 161 дитину із 67 сімей, знято з обліку 246 дітей із 89 сімей 

відповідно. 

8. Залучити експертний і 

технічний потенціал 

міжнародних організацій до 

виконання завдань щодо 

інтеграції в українське 

суспільство осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини. 

▪ Міністерством закордонних справ України та Державною службою України з 

етнополітики та свободи совісті, а також іншими причетними органами залучався 

експертний і технічний потенціал міжнародних організацій до виконання завдань 

щодо інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до ромської 

національної меншини. 
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▪ Зокрема, у рамках реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр., 

схваленого Комітетом міністрів Ради Європи 21 лютого 2018 року, який 

виконувався Офісом Ради Європи в Україні із залученням причетних міністерств, 

відомств та міжнародного експертного потенціалу, за фінансової підтримки Ради 

Європи, Європейського Союзу і країн - донорів, реалізовувався проєкт «Захист 

національних меншин, включно з ромами, та мов меншин в Україні», розрахований 

на 30 місяців (з 1 березня 2018 року до 31 серпня 2020 року). 

▪ За результатами реалізації проекту у взаємодії з міжнародними  експертами були 

розроблені методики та впроваджені передові практики картографування ромських 

спільнот та реєстрації незадокументованих осіб. 

▪ Під час семінарів, організованих за участю експертів Ради Європи, представники 

регіональних ЗМІ удосконалювали практичні методики протидії упередженому 

ставленню та мові ворожнечі стосовно представників національних меншин, 

зокрема й ромів. Ця робота здійснювалася у взаємодії з Офісом Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та Державною міграційною службою 

України.  

▪ Надавалася допомога Офісу Омбудсмена з питань розробки Плану роботи з 

ромськими громадами.  

▪ 8-9 жовтня 2020 року Голова ДЕСС взяла участь у другому пленарному засіданні 

Комітету експертів Ради Європи з питань ромів та кочівників (ADI-ROM). Голова 

ДЕСС проінформувала учасників Комітету про розробку ДЕСС нового урядового 

стратегічного документа сприяння реалізації прав і можливостей осіб, що належать 

до ромської національної меншини, та відповідного плану заходів на його 

виконання, який комбінує антидискримінаційний аспект та аспект допомоги особам, 

що перебувають у складних життєвих обставинах.  
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▪ Під час засідання Комітету Голова ДЕСС також запропонувала здійснити обмін 

думками щодо доцільності застосування програм соціального супроводу для 

інтеграції ромів та інших вразливих категорій населення; у цих програмах участь 

особи передбачає не тільки отримання допомоги та здобуття навичок, а й обов’язок 

супроводжувати та допомагати наступним учасникам програми. 

▪ Під час засідання Голова ДЕСС також взяла до уваги представлену на засіданні нову 

Європейську стратегічну рамку щодо рівності, інклюзії та участі ромів, 

оприлюднену напередодні ‒ 7 жовтня 2020 року.  

▪ Експерти ЄС окреслили засади Рамки: опертя на загальні принципи рівності, 

інклюзії та участі; визнання різноманіття всередині ромських спільнот; 

мейнстримінг інклюзії ромів – залучення більшості до процесу інклюзії; можливість 

диференціації загальноєвропейського підходу в різних країнах, залежно від розміру 

та становища ромської спільноти в кожній із них. 

▪ 3 листопада Голова ДЕСС та представники ДЕСС, за сприяння Групи підтримки 

України у Європейській комісії, зустрілися з Мартою Ґарсією Фідальґо, радницею з 

питань координації політики щодо ромів Генерального директорату з питань 

сусідства і переговорів з розширення Європейської Комісії, яка має досвід у 

питаннях збору та обробки даних задля оцінки політик щодо ромів. Зустріч була 

ініційована з метою пошуку вирішення проблеми забезпечення даними, які можна 

було би використовувати для оцінки успішності виконання Стратегії. 

▪ 16 листопада Голова ДЕСС та представники ДЕСС провели робочу зустріч із 

керівником контактного пункту з питань рома і сінті Бюро демократичних 

інститутів і прав людини ОБСЄ Даном Догі, під час якої домовилися про надання 

проєкту Стратегії для коментування та внесення пропозицій. 

▪ Під час роботи над проєктом нової Стратегії ДЕСС взяла до уваги матеріали нової 

Ромської стратегічної рамки Європейського Союзу для рівності, інклюзії та 
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участі, оприлюдненої Європейською Комісією 7 жовтня 2020 року, а також 

матеріали Комітету експертів Ради Європи з питань ромів і кочівників (ADI-

ROM), у роботі якого ДЕСС взяла участь 8‒9 жовтня цього року. 

▪ Задля зменшення негативного впливу пандемії COVID-19 на представників 

національних меншин за ініціативи Офісу Ради Європи в Україні були виготовлені 

інформаційні матеріали різними мовами стосовно попередження, протидії, 

вжиття заходів та надання допомоги в рамках боротьби з COVID-19 в Україні. Ці 

матеріали були передані районним державним адміністраціям для їх поширення в 

місцях компактного проживання представників національних меншин, зокрема й 

ромської. 

▪ Науковці Харківського національного університету внутрішніх справ взяли участь у 

робочій зустрічі з розробки інструментів моніторингу мови ворожнечі, 

організованій Харківським офісом Моніторингової місії ООН з прав людини 15 

жовтня 2020 року. Вони також взяли участь у вебінарі «Взаємодія з ромським 

меншинами: побудова партнерських відносин та проведення операцій», 

організованому в Харкові 11 листопада 2020 року регіональним представництвом 

Консультативної місії Європейського Союзу. 

▪ В Одеській області громадська організація «Правозахисний ромський центр» 

спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» за 

фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проєкту 

«Посилення участі та впливу ромської спільноти для розвитку місцевих громад» 

протягом 2020 року проводила ромські школи громадсько-політичної участі. 

9. Підготувати та залучити 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, до проведення 

▪ У 2020 році здійснення заходу не передбачалося Планом заходів.  

▪ Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1542-р 

"Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення" проведення 

чергового Всеукраїнського перепису населення заплановано на 2023 рік.  
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чергового Всеукраїнського 

перепису населення. 
▪ Згідно зі статтею 9 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", для 

підготовки і проведення перепису населення буде залучатися тимчасовий 

переписний персонал – громадяни України, які досягли 18 років, із числа 

працюючого та непрацюючого населення. Заходи щодо формування персонального 

складу тимчасового переписного персоналу будуть здійснюватися на регіональному 

рівні.  

▪ Уже напрацьовано досвід залучення ромських медіаторів до проведення перепису. 

Так, під час пробного перепису населення у грудні 2019 року в частині 

Оболонського району м. Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді 

(ОТГ) Бородянського району Київської області, що відбувся на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 504-р "Про проведення 

пробного перепису населення", було залучено медіатора Міжнародної благодійної 

організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі". 

10. Забезпечити 

співробітництво між 

органами виконавчої влади і 

громадськими об’єднаннями 

ромів з питань 

життєдіяльності ромської 

національної меншини. 

▪ З метою розширення та забезпечення можливостей надання правової допомоги 

клієнтам, регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги постійно налагоджують та забезпечують співпрацю з 

державними установами, громадськими організаціями, благодійними фондами та 

іншими надавачами правової допомоги, що спеціалізуються на питаннях 

забезпечення осіб, що належать до ромської національної меншини.  

▪ Найбільш актуальними такі питання є для Закарпатської та Одеської областей, де 

особи, що належать до ромської національної меншини, проживають компактно, 

часто в ізольованих поселеннях та в складних житлово-побутових умовах.  

▪ У цих регіонах налагоджено співпрацю з громадськими організаціями, які 

опікуються правовим захистом ромів, а саме: «Ромська асоціація міста Балти та 

Балтського району», «Правозахисний ромський центр» (Одеська область) та 

«Романо Бахтало Дром» (Закарпатська область). 



14                                                                                                                      

 
▪ Так, 10 грудня 2020 в Центрі культур національних меншин Закарпаття відбулося 

засідання за круглим столом «Роми Закарпаття на шляху інтеграції в громадянське 

суспільство: аналіз, оцінки, виклики», на якому в ході дискусії учасники засідання 

констатували, що для ромської спільноти області залишаються актуальними 

питання поліпшення соціально-економічного становища її представників, 

забезпечення рівного доступу ромів до системи охорони здоров’я й умов безпечного 

життя, а також підвищення загального рівня освіти задля подальшої можливості 

здобути професію. 

▪ 6 серпня 2020 року за ініціативи Департаменту культури і туризму, національностей 

та релігії Чернігівської обласної державної адміністрації відбулась зустріч 

керівників громадських організацій ромів, що проживають на території міста 

Чернігова та Чернігівської області, з працівниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації та представниками  Головного управління Національної 

поліції в Чернігівській області. Головною темою зустрічі було обговорення 

концепції нової обласної програми щодо інтеграції ромів в українське суспільство, в 

ході якого було вирішено внести ряд змін до вже чинного в області плану. 

▪ Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради щоквартально 

проводяться засідання робочої групи з питань реалізації Стратегії захисту та 

інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 

2020 року, на яких обговорюються та вирішуються основні питання та проблеми 

осіб ромської національної меншини. Співголовою робочої групи є голова 

Одеського обласного Ромського конгресу. 

▪ До складу Громадської ради при Ізмаїльській райдержадміністрації, серед інших 

представників інститутів громадянського суспільства, включено керівника 

громадської організації «Придунайська Ромська Організація», який бере активну 

участь у різних заходах райдержадміністрації. 
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▪ З метою забезпечення співробітництва між органами виконавчої влади й 

громадськими об’єднаннями ромів з питань життєдіяльності ромської національної 

меншини, голову громадської організації «Миколаївське обласне товариство ромів 

«Романі Бахт» включено до складу ради представників громадських організацій 

національних меншин області при голові Миколаївської обласної державної 

адміністрації.  

▪ Окремим пунктом обласної цільової національно-культурної програми «Збереження 

та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у 

Миколаївській області» на 2019-2021 роки, затвердженої  рішенням Миколаївської 

обласної ради від 21 грудня 2018 № 9 (зі змінами), передбачена часткова фінансова 

підтримка заходів щодо реалізації Стратегії. Упродовж 2020 року ромським 

громадським організаціям області було надано часткову фінансову підтримку з 

обласного бюджету у сумі 7,0 тис. грн. 

11. Залучити громадські 

об’єднання ромів до 

громадської оцінки 

ефективності здійснення 

заходів щодо 

реалізації Стратегії захисту та 

інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини на 

період до 2020 року. 

▪ Громадські об’єднання ромської національної меншини були залучені до 

проведення Ґендерно відповідального оцінювання реалізації «Стратегії захисту та 

інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство на період до 

2020 року», здійсненого у 2019 році структурою ООН Жінки та Офісом Ради 

Європи в Україні на запит Підкомітету з питань ґендерної рівності та 

недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин. 

▪ Рекомендації, наведені в документі, були взяті у 2020 році до уваги Державною 

службою України з етнополітики та свободи совісті під час розробки проєкту 

Стратегії сприяння реалізації прав та можливостей осіб, що належать до ромської 

національної меншини, в українському суспільстві до 2030 року. 

 

Соціальний захист і зайнятість 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#n10
https://national.zp.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zvit_henderno-vidpovidalna-otsinka.pdf
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12. Забезпечити виявлення та 

охоплення соціальними 

послугами ромських сімей з 

дітьми, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах. 

▪ У 2020 році в територіальних громадах здійснювалася соціальна робота, спрямована 

на виявлення та охоплення соціальними послугами сімей з дітьми, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, зокрема тих, що належать до ромської 

національної меншини.  

▪ Так, за даними Міністерства соціальної політики України, упродовж 2020 року 

виявлено, проведено оцінювання потреб у соціальних послугах та охоплено 

необхідними соціальними послугами відповідно до їхніх потреб 2 039 ромських 

сімей, які перебували у складних життєвих обставинах, в яких виховується 6 392 

дитини. 

▪ У приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді спільно з громадською організацією «Право на здоров’я» реалізується 

програма «Центр підтримки вуличних дівчат та молодих жінок, які опинились у 

складних життєвих обставинах». За звітній період послугами було охоплено 12 

ромських сімей, які залучаються до участі в заходах змістовного дозвілля, до 

профілактичних занять, а також мають можливість безкоштовно протестуватись на 

ВІЛ-інфекцію та гепатит С. 

13. Провести моніторинг 

призначення та використання 

державної соціальної 

допомоги, зокрема при 

народженні дитини. 

▪ Соціальна підтримка сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям шляхом 

призначення відповідних видів державної допомоги у 2020 році продовжила 

надаватися в установленому законодавством порядку.  

▪ Державна підтримка сімей розподіляється на універсальні (гарантовані) соціальні 

виплати, на які мають право усі громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства, які постійно проживають на території України, а також особи, які 

визнані в Україні біженцями або особи, які потребують додаткового захисту, та 

адресні допомоги малозабезпеченим сім’ям, які надаються із врахуванням сукупного 

доходу сім’ї, майнового стану та відповідного статусу.  
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▪ В Україні забезпечено гарантований рівень матеріальної підтримки сімей із дітьми, 

зокрема ромським сім’ям, та забезпечено можливість надання таким сім’ям 

державної грошової допомоги відповідно до чинного законодавства.  

▪ Станом на 1 січня 2021 року державну соціальну допомогу одержує всього близько 

2,0 млн сімей, з яких:  

- 1 048,5 тис. – одержувачів допомоги сім’ям з дітьми, в тому числі:  

- 862,5 тис. – одержувачів допомоги при народженні дитини. 

▪ Більш детальні дезагреговані дані наявні на рівні областей – надані місцевими 

державними адміністраціями.  

▪ Так, станом на 1 січня 2021 року, згідно з інформацією Закарпатської обласної 

державної адміністрації, відповідно до моніторингу одержувачів державної 

соціальної допомоги з числа ромів, на обліку в органах соціального захисту 

населення області перебували 14 389 сімей – одержувачів з числа представників 

ромської національної меншини, що становить 17,5 % від усіх одержувачів 

державної соціальної допомоги. Сума середньомісячних виплат одержувачам 

допомоги становить понад  43,1 млн. грн. 

▪ За видами допомоги це:  

- 450 одержувачів  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- 5 033 одержувачі допомоги при народженні дитини;  

- 129 одержувачів допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 

- 5 547 одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям. 

▪ Всього одержувачів допомоги відповідно до Закону України „Про допомогу сім’ям з 

дітьми” – 11 159, що становить 24,9 % від усього контингенту одержувачів 

допомоги відповідно до вищенаведеного Закону: 

- 2 029 одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, що 

складає 23,0 % від усього контингенту  одержувачів вказаної допомоги; 
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- 5 одержувачів тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати  

аліментів; 

- 514 одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю; 

- 545 одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю; 

- 44 одержувачі державної допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу. 

▪ Житловою субсидією у Закарпатській області скористалися 93 одержувачі з числа 

осіб, що належать до ромської національної меншини. 

▪ За результатами моніторингу Департаментом соціальної та сімейної політики 

Одеської обласної державної адміністрації встановлено, що за наданням соціальних 

послуг та отриманням різних видів допомоги, субсидій, пільг та інше у вирішенні 

питань соціального захисту надійшло 969 звернень від сімей з осіб, що належать до 

ромської національної меншини, з них: 

- допомога по вагітності та пологам – 73 особи; 

- допомога при народженні дитини – 171 особи; 

- допомога на дітей над якими встановлено опіку чи піклування – 23 особи; 

- допомога на дітей одиноким матерям – 606 осіб; 

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 487 сімей; 

- державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 44 особи; 

- допомога по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу – 18 осіб; 

- допомога особам, які не мають право на пенсію – 85 сімей; 

- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам – 7 осіб; 
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- субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 37 

домогосподарств; 

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива – 61 домогосподарство; 

- на обліку для отримання санаторно-курортного лікування – 3 особи; 

- інваліди, які отримали технічні засоби реабілітації – 5 осіб; 

- допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях – 20 родин. 

▪ За даними Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, 

загальна чисельність сімей з представників ромської національної меншини, щодо 

яких надійшла інформація районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, становить 236 сім’ї. 

▪ Спеціалістами районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді протягом 2020 року здійснено оцінку потреб у 144 сім’ях ромської 

національної меншини. За результатами роботи 224 сім’ї (в них 884 дитини) 

охоплено соціальними послугами. 

▪ Управліннями соціального захисту населення в районах міста Одеси здійснюється 

моніторинг стану призначення та виплати допомог ромським сім’ям. На обліку в 

управліннях перебуває понад 146 ромських сімей з дітьми, які отримують всі види 

соціальних допомог для родин з дітьми, а також субсидії та пільги на підставі 

державних соціальних програм. 

14. Сприяти залученню 

благодійних, громадських і 

релігійних організацій до 

надання соціальної допомоги 

особам, які належать до 

▪ У 2020 році співробітники Харківської обласної державної адміністрації, 

спеціалісти місцевих Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, для 

підвищення ефективності надання соціальної допомоги особам, які належать до 

ромської національної меншини, залучали до роботи представників благодійних, 

громадських і релігійних організацій, зокрема: громадських організацій «Чачімо» та 

«Ромен», районних організацій Товариства Червоного хреста України. 
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ромської національної 

меншини. 
▪ У 2020 році за сприяння Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас» та 

Хмельницької обласної організації «Товариство Червоного Хреста України» діти з 

багатодітних ромських сімей отримували одяг, предмети гігієни, ліки, іграшки, 

канцелярські товари.  

15. Провести у місцях 

компактного проживання 

ромської національної 

меншини заходи з 

інформування про соціальні 

послуги, що надаються 

Державною службою 

зайнятості. 

▪ Державною службою зайнятості постійно здійснюються заходи з інформування 

громадськості щодо ситуації на ринку праці, організації зайнятості населення, 

можливості служби зайнятості у задоволенні попиту на робочу силу та підборі 

підходящої роботи.  

▪ Інформаційно-масові заходи проводяться у вигляді прес-конференцій, круглих 

столів, брифінгів, прес-турів, ярмарків вакансій, виїзних консультацій. На 

офіційних веб-сайтах державної та регіональних служб зайнятості систематично 

розміщується та оновлюється інформація щодо послуг, які державна служба 

зайнятості надає населенню та роботодавцям. 

▪ Послугами державної служби зайнятості протягом 2020 року скористалася 321 

особа, що належить до ромської національної меншини, з них 254 особи отримали 

профорієнтаційні послуги. 498 осіб отримали інформаційно-консультаційні послуги. 

Всього за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 95 осіб з числа ромів. До 

участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 14 осіб з 

числа ромів. Професійну підготовку, перепідготовку пройшла 1 особа з числа 

ромської національної меншини. 

▪ З метою соціального захисту осіб, що  належать до ромської національної меншини, 

Державною службою зайнятості у 2020 році проводились заходи з інформування 

населення про соціальні послуги, що надаються службою зайнятості. Такі заходи 

проходили в місцях компактного проживання ромів та в тимчасових поселеннях.  

▪ Вінницька область. До Вінницької обласної служби зайнятості (ОСЗ) протягом 

січня-грудня 2020 року звернулось 8 осіб, які належать до ромської національної 
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меншини та зареєстровані як безробітні. За сприяння державної служби зайнятості 

працевлаштовано 2 особи з числа ромів. 

▪ Станом на 1 січня 2021, троє безробітних осіб з числа ромської національної 

меншини продовжують пошук роботи. 

▪ Донецька область. Торецьким міським центром зайнятості у листопаді 2020 року 

проведено зустріч з представниками ромської громадської організації «Золота 

підкова». Під час зустрічі учасників поінформовано про соціальні послуги, які надає 

державна служба зайнятості, зокрема підбір роботи; інформаційно-роз’яснювальні, 

профорієнтаційні послуги, професійне навчання, групові профконсультаційні 

семінари, вебінари, зокрема із застосуванням дистанційних засобів спілкування; 

участь у громадських роботах та роботах тимчасового характеру. 

▪ Також, під час заходу представники центру зайнятості поінформували присутніх 

про можливість проходження навчання на безкоштовній основі на онлайн-

платформі «Prometheus» та про використання безкоштовних мобільних додатків. 

▪ У Закарпатській області проведено 6 виїзних акцій з інформування населення про 

послуги державної служби зайнятості, стану ринку праці та 1 зустріч за участі 70 

осіб, що належать до ромської національної меншини.  

▪ Закарпатський обласний центр зайнятості взяв участь у зустрічі керівників ромських 

громадських об’єднань на тему «Питання працевлаштування Ромів області та 

послуг служби зайнятості». Захід відбувся у грудні 2020 року у приміщенні 

Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної 

адміністрації за участі 18 представників ромської національної меншини. 

▪ Мукачівським міськрайонним центром зайнятості у лютому 2020 року проведено 

2 виїзних заходи: 

- до Страбичівської сільської ради Городнівської об’єднаної територіальної 

громади з інформування громадян про послуги державної служби зайнятості, 

надання професійних консультацій, проходження професійного навчання, 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARByqTTfg1c2TeyS98avY0EQAh-xyJWlVAoHWA5Lk1_FoIVmiyWSkIV7v17jgJlz5gpTOdYAf4VO1ieHSUC7Baz2sWdjvsfWZQG0M7AVE72yNYZ4ZCGAkbTRZhlqqaUwPgAU23rau5uMgictZriCz92_CAa-W1ttAQyEdbPtoNMSfaQmhZOmKnpXNo0rby14NZBOZduZvnJ34r-redMlAHhPWRw0ZhqY6Bpj9MF7-1mlGx2wTnnyJ8jclne0RRG9b8nSNBiVRYWGTH32wPcToDiJHv2Jr9UN5GXJ2zhMz9HAUC9rpCMlKSDzLze1Q4Wv-dcRj4bI2m8c_2041zebqEY0HQ&__tn__=%2ANK-R
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зокрема у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, 

отримання ваучерів для окремих категорій громадян, сприяння самозайнятості 

населення, права та соціальні гарантії громадян з питань зайнятості, компенсація 

ЄСВ. Участь взяли 3 особи з числа ромів; 

- до м. Мукачево, вул. Ужгородська. Під час заходу проведено презентацію послуг 

служби зайнятості, ознайомлено з правовими питаннями щодо вивільнення 

працівників, інформування про перспективи працевлаштування та стан 

регіонального ринку праці, інформування працівників, які плануються до 

вивільнення, з метою визначення  комплексу заходів із запобігання безробіття. 

Участь у заході взяла 1 особа ромської національної меншини. 

▪ Берегівською міськрайонною філією проведено виїзний захід до 

Косоньської об’єднаної територіальної громади (вересень 2020 року). Метою заходу 

було наближення послуг служби зайнятості до споживачів, ознайомлення 

з актуальними вакансіями та сприяння працевлаштуванню. Участь у заході взяли 

9 представників ромської національної меншини. 

▪ Воловецькою районною філією проведено виїзний захід до місця компактного 

поселення ромів смт. Воловець на тему: «Соціальні послуги ромському населенню» 

(жовтень 2020 року). Участь у заході взяли 25 представників ромської національної 

меншини. 

▪ Іршавською районною філією у січні 2020 року проведено виїзний захід до 

Іршавської об’єднаної територіальної громади, в якому взяли 

участь представники ромської національної меншини. Метою було вивчення та 

напрацювання успішних підходів для підвищення рівня та ефективності 

працевлаштування осіб, що належать до ромської національної меншини. 

▪ Перечинською районною філією у вересні 2020 року проведено виїзний захід до 

Перечинської ОТГ (м. Перечин). Мета – інформування про стан ринку праці регіону, 

ознайомлення з комплексом соціальних послуг, які надає служба зайнятості, про 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/centry-profesiyno-tehnichnoyi-osvity
https://www.dcz.gov.ua/storinka/centry-profesiyno-tehnichnoyi-osvity
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особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості в умовах карантину та 

умови проходження професійного навчання за направленням державної служби 

зайнятості. Участь у заході взяли 12 ромів. 

▪ Протягом січня-грудня 2020 року до Закарпатської ОСЗ за пошуком роботи 

звернулись 230 осіб з числа ромської національної меншини, з них 155 осіб 

зареєстровані як безробітні, 75 осіб – як такі, що шукають роботу. Участь у 

громадських та інших роботах тимчасового характеру брали 14 безробітних 

представників ромської національної меншини. За сприяння служби зайнятості 

працевлаштовано 74 особи з числа ромів. Станом на 1 січня 2021, 75 осіб з числа 

ромів продовжують пошук роботи. 

▪ Запорізька область. Пологівською районною філією 02.12.2020 проведено робочу 

зустріч з головою ГО «Ромська мрія» м. Пологи. Участь у зустрічі взяли 2 особи з 

числа ромської національної меншини. 

▪ Івано-Франківська область. За послугами зі сприяння працевлаштуванню 

звернувся 1  представник ромської національної меншини. 

▪ Львівська область. Протягом січня-грудня 2020 року до Львівської ОСЗ за 

пошуком роботи звернулось 2 особи з числа ромської національної меншини, 1 

безробітна особа працевлаштована за направленням центру зайнятості. 

▪ В Одеській області проведено 3 виїзних заходи з інформування населення про 

соціальні послуги: у січні - до Лиманської ОТГ (Лиманський район), у лютому – до 

Красносільської ОТГ (Одеський район) та у вересні - до Яськівської ОТГ 

(Біляївський район), за участі 7 представників ромської меншини. 

▪ У Полтавській області всього проведено 1 робочу зустріч та 6 виїзних заходів за 

участі 12 представників ромської національної меншини, зокрема: 

- 1 робоча зустріч фахівців Котелевської районної філії з населенням 

Малорублівської сільської ради, зокрема з представниками ромської національної 

меншини, щодо їх інформування про послуги служби зайнятості та можливості 

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-2126228797517234/
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працевлаштування у Котелевському районі та за його межами. Участь взяли 4 особи 

з числа ромів; 

- 6 виїзних заходів здійснено до Машівської ОТГ (Машівський район), 

Лохвицької ОТГ (с. Васильки) Лохвицького району. Участь взяли 8 осіб, що 

належать до ромської національної меншини. 

▪ До Полтавської обласної служби зайнятості протягом січня-грудня 2020 року 

звернулось 20 осіб ромської меншини, з них 16 осіб з числа ромів зареєстровані як 

безробітні. За сприяння державної служби зайнятості 4 особи з числа ромів 

працевлаштовано. 

▪ Станом на 01.01.2021, 11 безробітних осіб, що належать до ромської національної 

меншини, продовжують пошук роботи. 

▪ У Сумській області проведено 1 виїзний захід за участі 15 представників ромської 

національної меншини. Представники Сумської обласної служби зайнятості взяли 

участь у презентації проєкту «Нево Ром». Під час заходу надано інформаційно-

консультативні послуги з працевлаштування та проведено лекцію щодо переваг 

легального працевлаштування та самозайнятості. 

▪ До Сумської обласної служби зайнятості протягом січня-грудня 2020 року за 

пошуком роботи звернулось 27 осіб з числа ромської національної меншини. 

Професійне навчання проходила 1 особа ромської національності. За сприяння 

служби зайнятості працевлаштовано 7 осіб з числа ромської національної меншини. 

Станом на 1 січня 2021 року, 14 осіб, що належать до ромської національної 

меншини, продовжують пошук роботи. 

▪ Харківська область. У червні 2020 року проведено 1 виїзний захід у 

Мереф’янській ОТГ (м. Мерефа) з інформування про соціальні послуги, які надає 

служба зайнятості, стан ринку праці, запобігання нелегальній трудовій міграції. 

Участь у заході взяли 6 представників ромської національної меншини. 
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▪ Хмельницька область. Протягом січня-грудня 2020 року до Хмельницької 

обласної служби зайнятості за пошуком роботи звернулось 6 осіб, що належать до 

ромської національної меншини. Станом на 1 січня 2021 року, 1 особа з числа ромів 

продовжує пошук роботи. 

▪ У Черкаській області всього проведено 2 виїзних заходи, за участі 20 

представників ромської національної меншини. У лютому 2020 році захід проведено 

у Золотоніській міській общині ромів «Амерома», участь взяли 14 ромів, у листопаді 

– у Смілянському будинку культури (м. Сміла), за участі 6 осіб з числа ромів. 

▪ Продовжувалася співпраця з головою обласної ГО «Центр права» щодо сприяння 

працевлаштуванню особам ромської національної меншини. 

▪ Протягом 2020 року до Черкаської обласної служби зайнятості за пошуком роботи 

звернулась 1 особа з числа ромської національної меншини, яка була 

працевлаштована за сприяння служби зайнятості. 

▪ Чернівецька область. Сторожинецькою районною філією у вересні 2020 року для 

керівників підприємств Великокучурівської, Красноїльської, Чудейської об’єднаних 

територіальних громад проведено скайп-конференцію. Під час онлайн-зустрічі 

учасників поінформовано про послуги державної служби зайнятості та проведено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань легалізації трудових відносин. Серед 

учасників були присутні 2 особи, що належать до ромської меншини. 

▪ Протягом січня-грудня 2020 року до Чернівецької обласної служби зайнятості за 

пошуком роботи звернулись 6 осіб з числа ромської національної меншини, з них 1 

особа зареєстрована як безробітна, 5 осіб - як такі, що шукають роботу. За сприяння 

служби зайнятості 1 особа працевлаштована. 

▪ У Чернігівській області продовжується співпраця з ГО «Романо Дром», 

Чернігівським національно-культурним товариством «Неве Рома». Керівників 

громадських організацій ромів у телефонному режимі поінформовано про нові 

форми роботи державної служби зайнятості під час карантину. 
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▪ У серпні 2020 року Чернігівський міський центр зайнятості прийняв участь у 

засіданні «круглого столу», який проводився у Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області. У заході 

приймали участь ГО «MART» та ГО «Романо Дром». Під час заходу обговорені 

питання, що стосуються проведення інформаційно-просвітницької роботи, 

спрямованої на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до 

ромської національної меншини, та сприяння у працевлаштуванні за посередництва 

державної служби зайнятості. 

▪ Також, Чернігівський обласний центр зайнятості у серпні 2020 року взяв участь у 

робочій зустрічі у Департаменті культури і туризму, національностей та релігій 

Чернігівської обласної державної адміністрації. Під час заходу обговорювалися 

пропозиції та концепція нової Програми щодо захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини. 

▪ Впродовж січня-грудня 2020 року до Чернігівської обласної служби зайнятості за 

пошуком роботи звернулись 20 осіб, що належать до ромської національної 

меншини, з них 14 осіб зареєстровані як безробітні. За сприяння служби зайнятості 

4 особи працевлаштовано. Станом на 1 січня 2021 року, 9 безробітних осіб з числа 

ромської національної меншини здійснюють пошук роботи. 

16. Забезпечити за письмовим 

зверненням осіб, які належать 

до ромської національної 

меншини, проведення у 

місцях їх компактного 

проживання 

профорієнтаційної роботи, 

спрямованої на мотивацію до 

праці, здобуття актуальних на 

▪ Державна служба зайнятості продовжила у 2020 році профорієнтаційну роботу з 

населенням, яка спрямовувалася на мотивацію до праці, вибір, здобуття 

актуальних професій, започаткування власної підприємницької діяльності.  

▪ У регіональних центрах зайнятості здійснювались різноманітні за форматом 

інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні заходи, участь у яких брали 

зокрема й представники та представниці ромської національної меншини. Заходи 

були спрямовані на ознайомлення з послугами служби зайнятості, легальним 

працевлаштуванням, актуальними вакансіями, технікою пошуку роботи, 
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ринку праці професій та 

спеціальностей, а також 

заходів з інформування щодо 

започаткування власної 

підприємницької діяльності. 

можливостями професійного навчання, інформацією щодо започаткування власної 

підприємницької діяльності тощо. 

▪ Впродовж року профорієнтаційними послугами скористалися 192 безробітних 

представників ромської національної меншини та 62 шукачі роботи з числа ромів.   

▪ Найбільше профорієнтаційними послугами у 2020 році охоплені безробітні у 

Закарпатській області – 148 осіб, та 58 шукачів роботи з числа ромів. Також особи з 

числа ромської національної меншини отримали профорієнтаційні послуги у 

Донецькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, 

Львівській,  Черкаській, Чернівецькій областях. 

▪ Наприклад, впродовж 2020 року представники та представниці ромської 

національної меншини були залучені до 34 профорієнтаційних заходів, які 

здійснювалися державною службою зайнятості. 

▪ Донецька область. Торецьким міським центром зайнятості у співпраці з ромською 

громадською організацією «Золота підкова» проведено семінар «Генеруй бізнес-

ідею та розпочни свій бізнес», участь у якому взяли 10 осіб, що належать до 

ромської національної меншини. 

▪ Закарпатська область. У м. Ужгород у січні-лютому проведено 2 засідання клубу 

«Рука допомоги» з метою формування позитивної мотивації до пошуку роботи, 

розвитку навичок самопрезентації, складання резюме за участю 30 осіб з числа 

ромів.  

▪ У Великоберезняківській районній філії у лютому проведено тренінг «Сучасні 

джерела пошуку роботи» за участі соціальних партнерів для 8 осіб з числа ромів. 

▪ Львівська область.  У Жовківській районній філії до семінару «Ризики нелегальної 

міграції» та тренінгу «Підготовка до співбесіди з роботодавцем» залучено 2 особи з 

числа ромів. 

▪ Полтавська область. У Карлівській, Лохвицькій, Кобеляцькій, Котелевській 

районних філіях проведено 12 профорієнтаційних заходів, до яких залучались 
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представники ромської національної меншини, серед яких: тренінги «Підготовка 

резюме», «Підготовка до співбесіди з роботодавцем», профінформаційний семінар 

«Презентація послуг з професійного навчання», майстер-клас «Сучасні джерела 

пошуку роботи» тощо. Також проводились групові консультації із залученням 

соціальних партнерів, зокрема щодо порядку надання житлових субсидій та 

одержання різних видів соціальних послуг. Крім того, проводились індивідуальні 

професійні консультації. Участь у зазначених заходах взяли 25 ромів.  

▪ Сумська область. У Буринській, Лебединській, Охтирській та Тростянецькій 

районних філіях проведено 9 профорієнтаційних заходів з питань техніки пошуку 

роботи, із загальних питань зайнятості, орієнтації на службу в Збройних силах 

України, професійного навчання до яких були залучені 11 осіб з числа ромів. 

▪ Харківська область. У Харківській районній філії проведено семінар «Ризики 

нелегальної трудової міграції» за участю 6 осіб з числа ромів. У Вовчанській 

районній філії проведено групові профконсультації щодо надання соціальних 

послуг, які надаються державною службою зайнятості  для 12 осіб з числа ромів. 

▪ Хмельницька область. У Шепетівській міськрайонній філії проведено 

інформаційний семінар із загальних питань зайнятості за участю 1 особи з числа 

ромів. 

▪ Черкаська область. У Золотоніській міськрайонній філії було проведено 

інформаційний семінар із загальних питань зайнятості за участю 14 осіб з числа 

ромів. Фахівці Смілянського міськрайонного центру зайнятості здійснили виїзний 

захід центру зайнятості для 6 представників ромської національної меншини з 

метою інформування про послуги служби зайнятості та ознайомлення з вакансіями 

на ринку праці. 

17. Сприяти за зверненням 

громадських об’єднань ромів: 

 

▪ З метою сприяння зайнятості громадян на регіональних ринках праці упродовж 

січня-грудня 2020 року центрами зайнятості організовувались міні-ярмарки 
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залученню осіб, які належать 

до ромської національної 

меншини, до участі у 

ярмарках вакансій; 

 

працевлаштуванню 

випускників, які належать до 

ромської національної 

меншини і завершили 

навчання у вищих 

навчальних закладах, у 

місцях компактного 

проживання ромів; 

 

випускникам 

загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих 

навчальних закладів, які 

належать до ромської 

національної меншини, у 

працевлаштуванні, в тому 

числі на громадські та інші 

роботи тимчасового 

характеру. 

вакансій, виїзні акції з інформування населення, в яких мали можливість узяти 

участь особи, які належать до ромської національної меншини. Так, наприклад: 

▪ Закарпатська область. У січні, лютому та березні 2020 року – Ужгородським 

міським та Мукачівським міськрайонним центрами зайнятості проведено 4 ярмарки 

вакансій та економічну екскурсію до ПРАТ «Мукачівський завод «Точприлад». 

Всього у заходах взяли участь 9 осіб з числа ромської національної меншини.  

▪ Полтавська область. У вересні 2020 року Котелевською районною філією 

проведено міні-ярмарок вакансій. Участь у заході взяла 1 особа з числа ромської 

національної меншини. 

▪ Сумська область. У листопаді 2020 року Буринською районною філією проведено 

міні-ярмарок вакансій для укомплектування вакансій Буринського краєзнавчого 

музею (м. Буринь), в якому взяла участь 1 особа з числа ромської національної 

меншини. 

▪ Упродовж 2020 року звернень від представників громадських об’єднань ромів щодо 

працевлаштування випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів з числа ромів не надходило. Однак, державна служба 

зайнятості залучала до заходів осіб ромської національної меншини з метою 

сприяння працевлаштуванню учнів та випускників навчальних закладів у 2020 році. 

▪ Закарпатська область. Хустською міськрайонною філією були проведені 5 

профінформаційних групових заходів для молоді з метою мотивації до вибору 

актуальних на ринку праці професій, розкриття переваг вибору робітничих 

професій, за участі 22 осіб, що належать до ромської національної меншини. 

Зокрема, для учнів проведено дві «Презентації навчального закладу» – Хустського 

професійного ліцею сфер послуг, з метою сприяння професійному самовизначенню 

випускників, за участі 6 осіб з числа ромів. 

▪ Ужгородським міськрайонним центром зайнятості проведено 2 професійно-

інформаційні групові заходи для молоді щодо послуг, які надає служба зайнятості, 
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орієнтації у світі професій формування, психологічної готовності учнів до побудови 

професійної кар’єри, за участі 30 учнів з числа ромів, та 2 профорієнтаційні уроки 

для учнівської молоді за участі 45 осіб з числа ромів.  

▪ Мукачівським міськрайонним центром зайнятості з метою ознайомлення із 

сучасним ринком праці та його потребами, побудовою власного професійного плану 

проведено 9 профорієнтаційних уроків для учнів з числа ромів. Під час уроків 

демонструвались анімаційні профорієнтаційні ролики державної служби зайнятості 

та здійснювалось інформування про комплексне тестування на профорієнтаційному 

порталі «Моя професія: консультаційна мережа». До профорієнтаційних уроків було 

залучено 79 учнів з числа ромів. 7 з цих профорієнтаційних уроків проведено у 

Мукачівській ромській ЗЗСО № 14 для 70 учнів. У цій школі проведено 

інтерактивний захід «Моє майбутнє в Україні!» з метою ознайомлення учнів із 

напрямками професій, ринком праці за участі 6 осіб з числа ромів. 

▪ Берегівською міськрайонною філією проведено 4 профорієнтаційні уроки для 

учнівської молоді, за участю 121 учня з числа ромів. Мета уроків: інформування про 

світ професій, зокрема робітничих, основи вибору професії, ознайомлення зі станом 

ринку праці, побудова власного професійного плану. 

▪ Міжгірською районною філією проведено профорієнтаційний урок для учнівської 

молоді ромської національної меншини з нагоди Дня справедливості за участі 12 

учнів. Школярам надавалась інформація про світ професій, допомога у 

професійному самовизначенні. 

▪ Перечинською районною філією проведено 2 профорієнтаційні уроки для учнівської 

молоді «Подорож у світ професій» з використанням відеороликів 

профорієнтаційного спрямування та презентацією онлайн платформи «Моя 

професія: консультаційна мережа». До заходів були залучені 19 учнів з числа ромів. 

▪ Свалявською районною філією проведено 2 профорієнтаційні уроки для учнівської 

молоді. Також, для учнів Свалявського професійного будівельного ліцею проведено 
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дві «Презентації роботодавця» – Державної прикордонної служби України. Участь у 

заходах взяли 7 учнів з числа ромів.    

▪ Кіровоградська область. У Кам’янецький школі в лютому 2020 р. проведено 

профорієнтаційний урок для учнівської молоді з метою надання школярам 

інформації про світ професій, допомоги у самовизначенні. 

▪ Одеська область. Фахівцями Лиманського районного центру зайнятості для учнів 

Курісовської школи у вересні 2020 р. проведено онлайн-презентацію Університету 

митної справи та фінансів та вебінар «Твоя майбутня професія», до яких були 

залучені 4 особи з числа ромів.    

▪ Харківська область. У Харківських школах проведено 2 профорієнтаційні уроки з 

метою інформування молоді про світ професій, шляхи отримання професійних 

знань і навичок, зокрема в Харківському Центрі професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості за участі 9 учнів з числа ромів. 

▪ Чернівецька область. Фахівцями Сторожинецької районної філії для випускників 

Сторожинецького лісового коледжу проведено інтерактивний захід у рамках 

проекту «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього», метою якого 

було підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників навчальних 

закладів та упередження молодіжного безробіття. Участь у заході взяли 7 осіб з 

числа ромів. 

▪ Упродовж 2020 року понад 360 випускників навчальних закладів, що належать до 

ромської національної меншини, були залучені до 39 групових профорієнтаційних 

заходів. 

Підвищення освітнього рівня 
18. Забезпечити проведення 

педагогічними колективами 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, представниками 

▪ У 2020 році в закладах освіти здійснювалися роз’яснення щодо важливості здобуття 

особами, які належать до ромської національної меншини, освіти та підвищення 

їхнього рівня обізнаності про права людини, проводилися виховні години «Я маю 
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органів управління освітою 

місцевих держадміністрацій 

та органів місцевого 

самоврядування, 

громадськими об’єднаннями 

серед осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, роз’яснювальної 

роботи щодо важливості 

здобуття освіти, особливо 

дітьми та молоддю. 

право на освіту», «У нас в усіх червона кров», «Сусіди на окраїні села», «Ми різні – 

ми рівні» тощо. 

▪ Органами управління освітою, педагогічними працівниками закладів загальної 

середньої освіти продовжувалася робота з батьками учнів, що належать до ромської 

національної меншини, щодо важливості здобуття дітьми освіти, роз'яснення норм 

нового Закону України «Про повну загальну середню освіту», зокрема, положень 

статті 25 «Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів». Положеннями цієї 

статті встановлено, що на батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які 

виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, 

покладається відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти. 

▪ За інформацією Одеської обласної державної адміністрації, у 2020 році 

Нерубайський навчально-виховний комплекс спільно з громадською організацією 

«Правозахисний Ромський Центр», що представляє громадську спілку  «Мережа 

повного розвитку», продовжує впровадження у систему загальної середньої освіти 

України програм шкільної медіації. У навчально-виховному комплексі функціонує 

шкільна служба порозуміння «Злагода», до складу якої входить 16 сертифікованих 

учнів – тренерів – представників різних національностей (українці, гагаузи, роми, 

болгари, молдовани). Ці тренери допомагають  своїм одноліткам розв’язувати 

конфлікти в учнівських колективах та налагоджують  безпечну атмосферу шкільної 

спільноти.   

▪ Аналогічний проект «Школа порозуміння» діє в Озернянській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області. Серед медіаторів є 

2 дітей-ромів. В загальноосвітній школі №3 І-ІІІ ступенів м. Ізмаїл, функціонує 

шкільна служба порозуміння «Натхнення», у числі медіаторів є 6 дітей ромської 

національності. Проект сприяє кращій адаптації дітей у соціумі та запобіганню 

конфліктів в учнівському середовищі. 
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19. Забезпечити проведення 

постійно діючих семінарів-

практикумів для педагогічних 

працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, у яких 

навчаються особи, які 

належать до ромської 

національної меншини. 

▪ У 2020 році закладами післядипломної педагогічної освіти  систематично 

проводилися семінари-практикуми, тренінги, науково-практичні семінари, круглі 

столи; надавалися нормативно-правові документи, відповідні методичні матеріали 

та рекомендації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, де 

навчаються діти, що належать до ромської національної меншини. 

▪ З метою підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями, що 

належать до ромської національної меншини, під час курсової підготовки вчителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти особлива увага приділяється 

індивідуальному та диференційованому навчанню учнів, подоланню неналежного 

рівня навчальних досягнень учнів. 

▪ У Закарпатській області 24 – 25 листопада 2020 року на онлайн-форумі «Всі ми – 

діти» висвітлювалися актуальні питання сьогодення розвитку та соціалізації дітей-

ромів – «Тенденції в ранньому розвитку ромських дітей в Україні та світі» та 

«Доступ ромських дітей до освіти в умовах пандемії». 

▪ У 2020/2021 навчальному році продовжено роботу творчих груп з адаптації та 

апробації навчально-методичного комплекту інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства» для закладів дошкільної та загальної середньої освіти області. 

▪ За інформацією Київської обласної державної адміністрації, у Київській області 

організовано роботу 17-ти постійно діючих семінарів-практикумів для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти, де навчаються особи, які належать 

до ромської національної меншини. 

20. Опрацювати питання 

щодо підготовки та видання 

навчальних посібників для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, у яких навчаються 

особи, які належать до 

▪ За цим завданням інформації надано не було. 
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ромської національної 

меншини. 

21. Вивчити питання щодо 

забезпечення учнів ромської 

національності безоплатним 

транспортом у місцях 

компактного проживання 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, розташованих на 

відстані більш як три 

кілометри від найближчого 

загальноосвітнього 

навчального закладу. 

▪ За інформацією Міністерства освіти і науки України, підвезення учнів сільської 

місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до закладів освіти 

шкільними автобусами забезпечується незалежно від національної 

приналежності.  

▪ Згідно зі статтею 56 Закону України «Про освіту», органи місцевого самоврядування 

забезпечують пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних 

працівників до місця навчання і додому у визначених ними порядку та розмірах за 

рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів. 

▪ Відповідно до статті 66 цього Закону до повноважень районних, міських рад та рад 

об’єднаних територіальних громад належить, зокрема, забезпечення доступності 

дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній 

території, та вжиття заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній 

освіті, а також забезпечення та фінансування підвезення учнів, у тому числі 

ромської національної меншини, педагогічних працівників до закладів початкової та 

базової середньої освіти і у зворотному напрямку. 

▪ Водночас, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 

1570-р (розпорядження) обласним бюджетам збільшено обсяг видатків розвитку за 

програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 

на придбання шкільних автобусів, зокрема обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

▪ Відповідно до частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України та пункту 

6 розпорядження, бюджетні кошти, передбачені додатками 1 і 2 до цього 

розпорядження для придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних 

місцями для дітей з особливими освітніми потребами, зберігаються на рахунках 

відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступному бюджетному 
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періоді з урахуванням цільового призначення субвенції. Таким чином, придбання 

на засадах співфінансування шкільних автобусів має здійснюватися у 2021 

році. 

▪ З метою забезпечення ефективного, результативного і цільового використання 

бюджетних коштів, пунктом 5 розпорядження обласним державним 

адміністраціям доручено здійснити придбання шкільних автобусів  шляхом 

централізованої закупівлі.  

▪ За інформацією Одеської обласної державної адміністрації, з метою забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості у закладах освіти Одеської 

області організовано безкоштовне підвезення дітей до навчальних закладів. 

22. Провести роботу щодо 

збільшення кількості дітей 

ромської національності 

віком від трьох до шести 

років, які відвідують 

дошкільні навчальні заклади. 

▪ Згідно із Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 № 684, 

органами місцевого самоврядування у 2020 році продовжено роботу щодо 

збільшення кількості дітей, що належать до ромської національної меншини, віком 

від трьох до шести років у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти. 

З цією метою проводилося обстеження закріплених територій обслуговування, 

батькам надавалася повна інформація про різні форми дошкільної освіти. 

▪ Так, за інформацією департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації, з метою максимального залучення дітей-ромів до освітнього процесу 

керівниками закладів освіти області проводився облік дітей, яким до 1 вересня 

виповнюється 5 років. Під час зарахування їх на навчання до школи нерідко 

виникають проблеми через часті переїзди батьків та відсутність (у зв’язку зі 

втратою) свідоцтв про народження. 

▪ За оперативними даними, представники ромської національної меншини 

виховуються у 61 із 596 закладів дошкільної освіти Закарпатської області. 

23. Забезпечити ведення 

обліку дітей шкільного віку 

▪ Ведення органами освіти обліку учнів та студентів за національною ознакою не 

передбачено нормативними документами.  
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ромської національності з 

метою максимального їх 

залучення до навчального 

процесу. 

▪ У зв’язку з цим, школярів, що належать до ромської національної меншини, можна 

ідентифікувати тільки за їхньою згодою або за зовнішніми ознаками, що не може 

слугувати за об’єктивну інформацію. 

▪ За інформацією, наданою Одеською обласною державною адміністрацією, в усіх 

школах Ізмаїльського району, де навчаються діти – представники ромської 

національної меншини, здійснюється щоденний контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять, ведеться журнал обліку. У випадку пропусків 

учнями уроків, класні керівники відвідують їх удома для з’ясування причин 

пропусків.   

▪ В Одеській області, за інформацією обласної державної адміністрації, немає 

навчальних закладів, де кількість дітей-ромів складає понад 50 відсотків. 

▪ У Закарпатській області У 2020/2021 навчальному році діти з ромських сімей 

навчаються у 160 із 635 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). У місцях 

компактного проживання представників ромської національної меншини 

(мм. Ужгород, Мукачево, Берегово, Свалява, Берегівський, Виноградівський, 

Мукачівський, Перечинський, Ужгородський райони) у 12 школах кількість учнів-

ромів становить від 50 до 70 %, а у десяти ЗЗСО їхня частка перевищує 70 %. 

▪ Більшість ромів навчається спільно з представниками інших етнічних 

ідентичностей, з якими проживають разом на певній території. Така організація 

освітнього процесу зумовлена насамперед дотриманням вимог абзаців другого і 

третього частини першої статті 13 Закону України «Про освіту», відповідно до яких 

кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі 

освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання 

особи, а також частини сьомої статті 18 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», згідно з якою право на першочергове зарахування до початкової 

школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи. 
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▪ Відповідно до інформації органів управління освітою Глибоцького, 

Сторожинецького, Хотинського районів та м. Чернівці, до закладів загальної 

середньої освіти зараховано близько 100 учнів ромського походження. 

▪ В умовах карантинних обмежень, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), навчання у закладах освіти Чернівецької області в у ІІ семестрі 

2019/2020 н.р. та І семестрі 2020/2021 н. р. проводилось у змінених форматах, за 

допомогою інтернет-ресурсів дистанційного навчання, на освітніх онлайн-

платформах та сервісах.  

▪ За даними керівників органів управління освітою виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад територіальних громад 

Кіровоградської області, які передала Кіровоградська обласна державна 

адміністрація, особи, що належать до ромської національної меншини, компактно 

проживають у 9 територіальних громадах 4 районів Кіровоградської області 

(Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський, Олександрійський) та 4 містах 

(Знам'янка, Олександрія, Світловодськ, Кропивницький). 

▪ З 95 дітей (у 2019 році – 102) – представників ромської національної меншини віком 

від 3 до 6 років 23 (у 2019 році – 45) вихованці охоплені дошкільною освітою. 

▪ З 362 дітей (у 2019 році – 407) – представників ромської національної меншини 

віком від 6 до 18 років включно 352 дитини (у 2019 році — 392) відвідують заклади 

загальної середньої освіти, 9 (у 2019 році — 11) дітей здобувають повну загальну 

середню освіту у закладах професійно-технічної освіти, 1 дитина здобуває освіту у 

закладах вищої освіти, 1 дитина не здобуває загальну середню освіту. 

▪ У Сумській області у закладах створена та діє система контролю відвідування, а 

останнім часом і залучення учнів до онлайн навчальних занять. Адміністрація 

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з цього питання співпрацює з 

президентом місцевої ромської громади, з головою національно-культурної 
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громадської організації «Ромале», укладено угоду про співпрацю школи з ромською 

громадою. 

24. Налагодити контроль за 

відвідуванням учнями 

ромської національності 

загальноосвітніх навчальних 

закладів та вжити заходів до 

батьків або осіб, що їх 

замінюють, з метою 

забезпечення систематичного 

відвідування дітьми занять. 

▪ Відповідно до пунктів 13, 14 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2017 № 684 у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних 

заняттях (незалежно від національності) протягом 10 робочих днів підряд з 

невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному 

територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких 

учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із 

захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти. 

▪ Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною 

медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків 

(одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли 

повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій 

справі протягом поточного навчального року. 

▪ Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині 

реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, 

здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні органи, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації. 

▪ Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти здійснюють 

відповідні структурні підрозділи. 

▪ Адміністраціями шкіл, класними керівниками здійснюється постійний контроль за 

систематичним відвідування шкільних занять всіма учнями, у тому числі і ромської 

національності, проводяться з ними та їх батьками профілактичні та роз’яснювальні 

бесіди  щодо недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин, 

необхідності отримання повної загальної середньої освіти. 
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▪ До вирішення питань про стан відвідування школи учнями ромської національності 

залучаються сільські голови, голови ОТГ, дільничні інспектори поліції, працівники 

соціальних служб. 

▪ Відповідними службами вивчаються умови проживання дітей, ведеться 

профілактична робота для запобігання негативних проявів – роз’яснювальні бесіди з 

батьками, постійний контроль за відвідуванням школярами-ромами навчальних 

занять. Так, про пропуски дітей понад 10 днів заклади освіти повідомляють місцеві 

органи управління освітою та службу у справах дітей місцевих адміністрацій.  

▪ Здобувачі освіти з числа ромської національної меншини більш систематично 

відвідують початкову школу. У базовій та старшій школі значно збільшується 

кількість пропусків уроків без поважних причин. Це, серед іншого, зумовлено 

частими пропусками занять і недоглядом з боку батьків. Така ситуація зрештою 

впливає на результати складання ними державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

▪ Під час контролю за відвідуванням учнями загальноосвітніх навчальних закладів, 

органи управління освітою забезпечують постійний облік дітей – представників 

ромської національної меншини відповідно до чинного законодавства.  

▪ Разом з цим, спостерігається часта зміна місця проживання ромських сімей, переїзд 

ромських сімей за кордон, що у свою чергу призводить до нестабільного місця 

навчання їхніх дітей, утруднює вирішення питання про притягнення батьків до 

відповідальності за невідвідування дітей закладу освіти. 

25. Провести роботу із 

збільшення кількості учнів 

ромської національності, які 

завершують навчання у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

▪ В умовах карантину вжито заходів щодо створення належних умов для доступу 

дітей – представників національних меншин – до якісних освітніх послуг, а саме: 

- відповідно до навчальних планів викладачами кафедр та методистами ЗІППО 

підготовлено навчальні матеріали – лекції, презентації, методичні рекомендації, 

практичні завдання, конспекти уроків та тестові завдання для проходження 

курсів у режимі онлайн; 
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- викладачами кафедр та методистами ЗІППО організовано (також у режимі 

онлайн) науково-методичне консультування учасників дистанційного навчання; 

- вчителі початкових класів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин 

НУШ отримують навчальні матеріали «Навчаємось разом дистанційно»; 

- проведено консультації та надано методичну допомогу вчителям та керівникам 

ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин щодо роботи з дітьми-ромами. 

▪ Зважаючи на виклики пандемії, керівникам органів управління освітою доручено 

(доручення обласної державної адміністрації від 10.09.2020 №86-О) організувати 

проведення аудиту щодо забезпеченості ґаджетами, персональними комп’ютерами, 

іншими технічними засобами навчання та доступу до мережі Інтернет учнів, 

зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

багатодітних, малозабезпечених сімей, з метою якісного проведення дистанційного 

навчання із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 

вирішення питання дистанційного навчання для учнів, у яких відсутній доступ 

(обмежений доступ) до мережі Інтернет. 

▪ За результатами проведення аудиту питання забезпеченості цих категорій дітей, 

зокрема й учнів, що належать до ромської національної меншини, засобами 

комунікації (ґаджетами, персональними комп’ютерами, доступом до мережі 

Інтернет тощо) вирішувалось шляхом укладання угод, актів для передачі у 

тимчасове користування, купівлі за рахунок різних джерел фінансування, 

незаборонених законодавством, забезпечивши таким чином участь їх у 

дистанційному навчанні. 

26. Сприяти залученню учнів 

ромської національності до 

позаурочної, позашкільної 

роботи, участі у тематичних 

▪ З метою реалізації чинного законодавства України про забезпечення прав 

національних меншин у сфері загальної середньої освіти ромські школярі у 

2020 році залучалися до участі в учнівських олімпіадах, різних конкурсах, досить 

активно виступали у шкільних спортивних змаганнях та культурно-масових заходах. 
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конкурсах, спортивних 

змаганнях, гуртках тощо. 
▪ При Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» 

діє студія позашкільної освіти та дозвілля музично обдарованих дітей – 

представників ромської національної меншини за напрямами хореографія та 

музично-вокальне мистецтво. 

▪ Станом на 1 вересня 2020 року в закладах загальної середньої освіти м. Чернівці 

навчалося троє дітей представників ромської національності: в ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№16 – 1, в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №37 – 2. Учні залучені до гуртків різного напряму: 

гурток «Юні історики», гурток «Web-дизайн», гурток «Мозаїка», гурток «Ліплення з 

глини» при Чернівецькому обласному центрі еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

▪ У Київській області з метою задоволення потреб та інтересів дітей засобами 

гурткової роботи позашкільними навчальними закладами до навчання в гуртках та 

творчих об’єднаннях залучаються діти – представники ромської національної 

меншини.  

▪ За оперативними даними станом на 15 грудня 2020 року, в гуртках позашкільних 

навчальних закладів Київської області навчається 28 дітей. 

27. Забезпечити 

удосконалення профілів 

шкільного трудового 

навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах, у яких 

навчаються учні ромської 

національності, з 

урахуванням традиційних 

ромських ремесел. 

▪ За інформацією Миколаївської обласної державної адміністрації, структурою 

навчальних програм шкільного курсу «Трудове навчання» у закладах загальної 

середньої освіти передбачено вивчення варіативних модулів за вибором закладу. У 

переліку варіативних модулів є модулі, пов’язані з традиційними ромськими 

ремеслами: «Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу», 

«Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням 

ручних способів обробки)», «Технологія виготовлення виробів із шкіри» тощо. 

▪ Згідно з даними Харківської обласної державної адміністрації, запитів від батьків 

учнів про необхідність удосконалення шкільного трудового навчання у закладах 
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загальної середньої освіти, у яких навчаються учні, що належать до ромської 

національної меншини, з урахуванням традиційних ремесел, не надходило.    

28. Забезпечити надання 

шкільними психологами 

психологічної допомоги 

учням ромської 

національності з метою їх 

успішної адаптації до 

навчального процесу. 

▪ У 2020 році практичними психологами закладів освіти постійно надавалася 

психологічна допомога учням – представникам ромської національної меншини з 

метою їхньої успішної адаптації до освітнього процесу. 

▪ Так, за інформацією Одеської обласної державної адміністрації, в Одеській області 

практичними психологами та соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних 

закладів здійснюються обов’язкові заходи, спрямовані на профілактику 

дезадаптації,  покращення соціалізації всіх новоприбулих до школи учнів, у тому 

числі і тих, що належать до ромської національної меншини. 

▪ Проводиться просвітницька робота з педагогічними колективами, виступи на 

батьківських зборах, розвивальні (профілактичні) заняття з класними колективами, 

діагностичні виміри рівня соціальної адаптованості, поглиблена індивідуальна 

діагностика учнів, у яких виявлено ускладнення перебігу адаптаційного процесу, 

надання індивідуальних консультацій батькам та педагогам з питань покращення 

перебігу адаптації, проведення відповідної корекційної роботи з дітьми. 

29. Вивчити потребу у 

підготовці вчителів ромської 

мови. 

▪ Планом заходів виконання заходу не передбачалося на 2020 рік. 

▪ Водночас, згідно з даними Міністерства освіти і науки України, у 2019/2020 

навчальному році 16 учнів закладів загальної середньої освіти вивчали ромську 

мову факультативно або в гуртках. 

30. Забезпечити підвищення 

кваліфікації та стажування 

педагогічних кадрів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, у яких навчаються 

учні ромської національності. 

▪ На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – ЗІППО) 

у рамках підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти, 

заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів 

початкових класів, які працюють з дітьми з числа ромської національної меншини, 

організовано проведення круглих столів, тематичних дискусій, конференцій з 

питань, що стосуються освіти ромів.  
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▪ Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

створюється банк даних щодо потреби у стажуванні педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються учні, що належать до 

ромської національної меншини. 

▪ У курсовій підготовці педагогічних працівників кафедрою теорії та методик 

викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу забезпечено викладання 

спецкурсу «Толерантність як складова світоглядної компетенції педагога». 

▪ Одеською академією неперервної освіти Одеської обласної ради проводиться 

системна робота щодо підвищення фахового рівня вчителів-словесників шкіл, де 

навчаються діти – представники ромської національної меншини.  

▪ В Одеській області за цим напрямом налагоджена робота з ромськими 

громадськими організаціями. Відділи освіти та навчальні заклади співпрацюють із 

представниками громадського об'єднання «Правозахисний ромський центр», 

Благодійним Фондом «Планета добрих людей», районними ромськими 

організаціями: Біляївською районною ромською організацією «Бахтало дром», 

«Придунайською ромською організацією», громадською організацією ромів 

Овідіопольського району «Роменги», ромською асоціацією Балтського району та 

іншими. 

31. Організувати 

профорієнтаційну роботу із 

стимулювання осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини, до 

отримання професійно-

технічної та вищої освіти. 

▪ З метою надання допомоги усім учням, зокрема й тим, що належать до ромської 

національної меншини, у професійному самовизначенні та створенні передумов для 

професійної самореалізації учнівської молоді у загальноосвітніх закладах Одеської 

області постійно проводиться профорієнтаційна робота з учнями. 

▪ Так, протягом 2020 року було проведено години профорієнтації  «Дні кар’єри», 

«Еволюція професій», «Професії, що не йдуть на карантин», «Знайти себе», «Всі 

професії потрібні», «Вибір професії»; інформаційні години «Який ВНЗ мені 

обрати?», «Професійна стежка починається з навчання» тощо.  
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▪ У м. Одеса випускники загальноосвітніх навчальних закладів відвідують Дні 

відкритих дверей у вищих навчальних закладах, семінари Одеського міського 

центру зайнятості «Професійна орієнтація учнівської молоді». 

▪ За інформацією Херсонської обласної державної адміністрації, в області 

здійснюється профорієнтаційна робота із стимулювання осіб, які належать до 

ромської національної меншини, з метою отримання професійно-технічної та вищої 

освіти: у закладах освіти проведено такі заходи як профорієнтаційний урок «Знайди 

себе», зустрічі з представниками закладів вищої та професійно-технічної освіти 

області. У заходах взяли участь більше 80 осіб. 

Охорона здоров’я 

32. Забезпечити 

інформування працівників 

державних закладів охорони 

здоров’я про особливості 

національної ментальності 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини. 

▪ Закарпатська обласна державна адміністрація повідомила, що починаючи із 2003 

року, коли вперше в області було прийнято обласну цільову програму ,,Роми 

Закарпаття”  на 2003-2005 роки, з медичними працівниками неодноразово 

проводилася роз’яснювальна робота про особливості національної ментальності 

осіб, які належать до ромської національної меншини, інструктажі щодо 

особливостей проведення подвірних обходів мешканців тимчасових компактних 

місць проживання осіб, що належать до ромської національної меншини, 

запрошення ромів на медогляди.  

▪ На робочих нарадах у керівників лікувально-профілактичних закладів, а також на 

засіданнях профільних лікарських товариств обговорювалися різні специфічні 

аспекти організації процесу лікування та диспансерного нагляду за пацієнтами, що 

належать до ромської національної меншини.  

33. Провести у місцях 

компактного проживання 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, роз’яснювальну 

▪ ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 

розроблено:  

- інформаційні матеріали з питань здорового старіння та необхідності 

пристосування до демографічних змін; 
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роботу щодо здорового 

способу життя, необхідності 

проходження 

профілактичного обстеження, 

важливості своєчасного та 

повноцінного лікування. 

- рекомендації із запобігання нещасним випадкам серед громадян похилого віку 

для фахівців різних сфер;  

- інфографіку та рекомендації щодо фізичної активності, правильного харчування 

для осіб усіх вікових категорій, попередження та наслідків  вживання тютюну, 

алкоголю і наркотичних речовин, профілактики неінфекційних хвороб, які 

спричиняють найвищі рівні смертності серед населення країни (серцево-

судинних захворювань, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, раку шийки 

матки та молочних залоз, раку простати тощо);  

- рекомендації, інфографіку та інформаційні матеріали щодо профілактики 

COVID-19 та поради щодо поводження підчас пандемії та підтримання 

карантинних заходів.  

▪ Ці матеріали були оприлюднені у фахових ЗМІ, в регіональних ЗМІ, опубліковані на 

онлайн-ресурсах ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України» та надані для використання регіональним центрам громадського здоров’я 

та закладам охорони здоров’я. 

▪ Обласні державні адміністрації також повідомили про здійснені заходи за цим 

завданням. 

- Так, медичні працівники Закарпатської області постійно проводять 

роз’яснювальну, у тому числі медично-просвітницьку, роботу у місцях 

компактного проживання ромів. Так, упродовж 2020 року проведено загалом 

біля 6000 медично-просвітницьких бесід із різними цільовими групами ромів 

на різні теми.  

- У жіночих консультаціях вагітні ромські жінки мають можливість подивитися 

відеофільми на теми вагітності та пологів. Загалом для різних цільових груп 

ромів (дітей та дорослих) було організовано 38 демонстрацій різних медично-

просвітницьких фільмів.  
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- У місцевих газетах загалом надруковано три статті на тему здоров’я ромів, а на 

обласних інтернет-сайтах було розміщено 8 тематичних інформацій.  

- В рамках трьох передач на телеканалах області проходили сюжети, які також 

стосувалися цих питань. 

- На телеканалі ,,UA: ЗАКАРПАТТЯ” філії ПАТ НСТУ ,,Закарпатська регіональна 

дирекція” періодично демонструються два відеоролики соціальної реклами 

ромською мовою на тему щеплення, а також щодо профілактики туберкульозу. 

- У проведенні просвітницької (та деякої іншої) роботи в таборах медичним 

працівникам допомагають спеціально підготовлені соціальні посередники 

(медіатори).   

▪ У Донецькій області в місцях компактного проживання ромів проводилася 

санітарно-просвітницька робота, здійснювалося розповсюдження листівок, 

пам’яток, плакатів з питань здорового способу життя, профілактики туберкульозу, 

ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму, а також інших соціально-небезпечних та 

інфекційних хвороб. Протягом 2020 року проведено 744 бесіди, 424 лекції/семінари 

та поширено 255 листівок. Серед батьків проводяться бесіди про необхідність 

проведення профілактичних щеплень (підлягало проведенню планових щеплень 320 

дитини, щеплена 193 дитина). 

34. Забезпечити розміщення у 

закладах охорони здоров’я та 

поширення у місцях 

компактного проживання 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, пам’яток, листівок, 

стендів тощо з питань 

▪ У Закарпатській області в районах серед осіб, що належать до ромської національної 

меншини, переважно під час амбулаторно-поліклінічних прийомів та подвірних 

обходів розповсюджено одинадцять найменувань просвітницьких буклетів на теми 

профілактичних щеплень, профілактики окремих інфекційних захворювань, 

збереження жіночого здоров’я загальним накладом 6 тис. примірників. 

▪ В установах, на території районів міста Одеси, де проживає найбільша кількість 

осіб, які належать до ромської національної меншини, розміщено пам’ятки, 

листівки, з питань пропаганди здорового способу життя, забезпечено поширення 
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пропаганди здорового 

способу життя. 

інформації про місця розташування закладів охорони здоров’я, порядок звернення 

до них та користування їх послугами. 

35. Забезпечити поширення 

серед осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, інформації про 

місця розташування закладів 

охорони здоров’я, порядок 

звернення до них та 

користування їх послугами. 

▪ У Закарпатській області 2020 року продовжилося проведення комунікаційної 

компанії щодо реформи першої медичної допомоги. Зокрема, лікувально-

профілактичні заклади забезпечені плакатами: „Інформація для пацієнтів”, „Право 

на вільний вибір лікаря”, „Що варто знати про реформу медичним працівникам?”, 

„В Україні розпочалася медична реформа”.  

▪ Окрім того, на сайті департаменту охорони здоров’я Закарпатської 

облдержадміністрації систематично розміщується інформація з питань 

реформування медичної галузі, а на регіональних телеканалах та у регіональних 

друкованих засобах масової інформації систематично висвітлюються актуальні 

питання медичної реформи. Зокрема, щотижня на одному із обласних телеканалів 

,,UA: Закарпаття”, ,,Сиріус”, ,,Уж-інформ”, ,,М-Студіо”, ,,21-й канал” та ,,1-й 

кабельний”) виходить щонайменше по одній передачі на дану тематику, на які 

запрошуються фахівці-медики. Загалом за звітний період  підготовлено 39 таких 

передач.  

▪ Крім того, передачі про хід реформ в Закарпатській області висвітлювали  такі 

загальноукраїнські телеканали, як ,,Інтер” (двічі), ,,ICTV”, ,,Україна”, ,,112-й канал”, 

,,UA Перший національний”. Також передачі, присвячені питанням сімейної 

медицини, зокрема обранню сімейного лікаря періодично виходять на двох 

радіостанціях обласного значення – Тиса-ФМ та ,,Мукачево”. Загалом протягом 

2020 року було підготовлено 28 таких радіопередач. 

36. Сприяти спрощенню 

доступу осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, до медичного 

обстеження, надання 

▪ За інформацією Львівської обласної державної адміністрації, з метою обстеження та 

своєчасної діагностики захворювання серед осіб, що належать до ромської 

національної меншини, громадська організація «Рома України «Терніпе» 

продовжила активну співпрацю зі Львівською обласною державною адміністрацією, 
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стаціонарного лікування та 

екстреної медичної допомоги 

в державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я. 

1-ю міською клінічною лікарнею ім. Князя Лева і комунальною міською клінічною 

лікарнею швидкої медичної допомоги. На базах пологових стаціонарів постійно 

проводилися консультації з вагітними жінками щодо реєстрації новонароджених 

дітей, зокрема й із тими, що належать до ромської національної меншини. 

▪ В м. Одеса протягом 2020 року на базі КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 7» було проведено «Дні здоров’я» з акцентом на обстеження осіб, що 

належать до ромської національної меншини. Особи з виявленими захворюваннями 

взяті на диспансерний облік.  

▪ Усім особам, які належать до ромської національної меншини, забезпечена 

доступність первинної медичної допомоги на рівнях амбулаторій ЗПСМ, ФАПів, 

ФП районів Одеської області, а також на дільницях загальної практики-сімейної 

медицини, які функціонують на базі районних поліклінік.  

37. Забезпечити згідно з 

календарем щеплень 

проведення імунізації осіб, 

які належать до ромської 

національної меншини. 

▪ Відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 

1159/19897 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 

2014 року № 551) (далі – Календар щеплень) обов’язковою є вакцинація від таких 

захворювань: кашлюк, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, 

гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекція), поліомієліт, гепатит В. 

▪ Для безоплатних щеплень МОЗ закуповує вакцини за кошти державного бюджету 

через міжнародні спеціалізовані організації відповідно до Календаря щеплень та 

здійснює їх розподіл по регіонах.  

▪ Безоплатні вакцини доступні для усіх громадян України, незалежно від етнічної 

ідентичності, у комунальних медичних закладах, а також у пологових будинках і 

приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров’я України 

та надають гарантований державою пакет медичних послуг на первинній ланці.  
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▪ Відповідно до пункту 2 наказу МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595 забезпечення 

неухильного проведення на підпорядкованих адміністративних територіях 

профілактичних щеплень та належного їх обліку у закладах охорони здоров'я 

покладено на Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівників 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. 

▪ За даними Закарпатської обласної державної адміністрації, станом на 31 грудня 2020 

року Закарпатська область забезпечена імунобіологічними препаратами (вакцинами) 

в достатній кількості. Забезпеченість імунобіологічними препаратами від реальної  

потреби регіону на 2020 рік складає 154.16%. Щепленням проти керованих інфекцій 

у Закарпатській області охоплено 9841 ромських дітей (71,4% від річного плану). 

▪ Проблемним питанням організації рутинної імунопрофілактики серед осіб, що 

належать до ромської національної меншини, залишається їхня мобільність та 

відсутність у них медичної документації, а саме даних про проведені щеплення. 

▪ За даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, у 2020 році 

щеплення отримали 2513 дітей. 

38. Провести у місцях 

компактного проживання 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, обов’язкові 

профілактичні огляди на 

туберкульоз. 

▪ Згідно з інформацією Закарпатської обласної державної адміністрації, виявлення 

туберкульозу серед ромського населення віком понад 15 років проводиться шляхом 

профілактичних рентгенофлюорографічних оглядів. Для виявлення туберкульозу всі 

заклади області флюорографічною та рентгенологічною плівкою забезпечені 

повністю за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми протидії 

захворюванню на туберкульоз.  

▪ За 2020 рік рентгенофлюорографічними оглядами охоплено 8508 осіб, що належать 

до ромської національної меншини, віком понад 15 років. Показник охоплення 

профілактичними оглядами ромського населення за 12 місяців 2020 року знизився у 

порівняні минулим роком і складає 295,9 на 1 тис. ромів (2019 рік – 376,2 на 1 тис. 
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ромс. нас.) при загальному показнику охоплення рентгенофлюорографічними 

оглядами серед населення області за 2020 рік  380,3  на 1 тис. населення.  

▪ Існують деякі проблеми в організації профілактичних оглядів серед ромів, які 

зумовлені низькою явкою переважно через їхню мобільність.  

▪ З метою раннього виявлення туберкульозу серед дитячого ромського населення 

проводилася туберкулінодіагностика. За 2020 рік туберкулінодіагностикою 

охоплено 3114 дітей-ромів віком від 1 до 14 років включно. Показник охоплення 

туберкулінодіагностикою серед ромів за 2020 рік становить 137,5 на 1 тисячу 

дитячого ромського населення (за 2019 рік – 371,6 на 1 тисячу дітей ромів; за 2018 

рік – 285,9 на 1 тис. дітей-ромів).  

▪ За 2020 рік в умовах обласного дитячого туберкульозного санаторію ,,Човен" 

пройшли профілактичне лікування та санаторне оздоровлення 19 дітей (за 2019 

– 140 дітей; за 2018 рік - 185 дітей). 

▪ Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський 

обласний фтизіатричний центр», з метою реалізації програмного компоненту гранту 

Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Активне 

виявлення випадків туберкульозу серед ромського населення та соціальний супровід 

хворих та членів їх сімей силами ромських представників», починаючи з грудня 

2020 року співпрацює з Міжнародною благодійною організацією «Ромський 

жіночий фонд «Чіріклі». Метою проєкту є активне виявлення туберкульозу серед 

ромського населення та соціальний супровід хворих та членів їх сімей силами 

ромських представників. 

39. Забезпечити проведення 

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду, а 

також санітарно-

епідеміологічних обстежень 

місць компактного 

▪ Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 29.03.2017 № 

348 «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби» Державну 

санітарно-епідеміологічну службу України ліквідовано. 
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проживання осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини, із 

залученням представників 

громадських об’єднань ромів. 

▪ МОЗ, а також підприємства, установи, організації, що належать до сфери його 

управління, не є правонаступниками Держсанепідслужби та не мають повноважень 

здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

санітарного законодавства. 

▪ За інформацією Закарпатської обласної державної адміністрації, моніторинг 

водопостачання в більшості місць проживання здійснюється з шахтних та 

трубчастих колодязів, рівень облаштування яких у великій кількості випадків не 

відповідає санітарним правилам. Мають місце випадки водокористування частини 

осіб, що належать до ромської національної меншини, з природних джерел, 

відкритих водойм (річки, гірські потічки – 1 В. Березнянський, Перечинський, 

Мукачівський райони). Частково водозабезпечення здійснюється водопровідною 

водою з водопровідної мережі та з водорозподільних колонок (в містах Ужгород, 

Мукачево, Свалява, Берегово, Чоп, Рахів; Ужгородський район – с. Минай, Худлєво, 

Холмок; Іршавський район – с. Довге, с. Кам’янське, Виноградівський район – смт 

Королево; Берегівський район – с. Вари). Каналізування житла в більшості ромських 

поселень відсутнє, облаштовані надвірні вбиральні з вигребами, значна кількість 

яких утримується в неналежному стані. 

▪ Каналізування житла в більшості випадків відсутнє, облаштовані надвірні вбиральні 

з вигребами, значна кількість їх утримується в неналежному стані. 

▪ Житлова забудова в місцях компактного проживання ромського населення значною 

мірою хаотична, велика кількість будинків недостатньо облаштовані.  

▪ З метою покращення умов щодо здорового способу життя, необхідності 

проходження профілактичних обстежень, важливості своєчасного та повноцінного 

лікування серед осіб, що належать до ромської національної меншини, проводиться 

роз’яснювальна робота. 

▪ Медичне обслуговування здійснюється в загальній медичній мережі. Спеціалістами 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
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споживачів області спільно з медичною службою (дільничними терапевтами і 

педіатрами в містах, дільничними медпрацівниками в сільській місцевості) 

здійснюється санітарно-освітня і роз’яснювальна робота, особливо в вогнищах 

інфекційних хвороб та при подвірних обходах.  

▪ Також спеціалісти Держпродспоживслужби області беруть участь у проведенні 

семінарів, конференцій ,,Круглих столів” щодо роз’яснення питань законодавчого 

забезпечення прав національних меншин в Україні, соціального захисту та 

обслуговування ромського населення, медико-санітарної та просвітницької роботи з 

питань формування здорового способу життя та зміцнення матеріальних засад, 

проводяться виступи в засобах масової інформації та друкованій пресі. Проведено 

бесіди по профілактиці інфекційних хвороб, роздано листівки з інформацією про 

профілактику кору. 

40. Забезпечити доступність 

первинної медичної 

допомоги шляхом 

формування мережі 

амбулаторій відповідно до 

нормативів, затверджених 

МОЗ. 

▪ За цим завданням інформації надано не було. 

Поліпшення житлово-побутових умов 
41. Сприяти у вирішенні 

відповідно до законодавства 

питань забезпечення осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини, 

житлом, покращення 

житлово-побутових умов, 

соціальної інфраструктури, 

▪ У 2020 році Постійною робочою групою з питань житлового забезпечення ромів при 

Міністерстві розвитку громад та територій України відповідно до плану роботи 

проведено аналіз стану забезпечення житлом представників ромської 

національної меншини у місцях їхнього компактного проживання.  

▪ У Закарпатській області за звітний період вжито заходів щодо поліпшення житлово-

побутових умов представників ромської національної меншини. Зокрема, у 

м. Ужгород прийнято рішення щодо створення житлового фонду соціального 
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відповідних комунікацій та 

благоустрою територій у 

місцях їх компактного 

проживання. 

призначення та затверджено Порядок взяття громадян на соціальний квартирний 

облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього та надання соціального 

житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту.  

▪ З метою покращення благоустрою території в місцях компактного проживання осіб, 

що належать до ромської нацменшини, у м. Ужгород облаштовано місце для збору 

та вивозу твердих побутових відходів; проведено капітальний ремонт вулиць і 

тротуарів; відновлено освітлення вулиць; прочищено колектор, каналізаційну 

мережу, встановлено кришки каналізаційних оглядових колодязів на вулиці 

Тельмана (район компактного проживання ромської нацменшини) тощо.  

▪ В області органами місцевого самоврядування вживаються заходи щодо поліпшення 

житлово-побутових умов осіб, що належать до ромської нацменшини, зокрема у 

містах Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградів та смт Королево, Ужгородському 

районі особи, що належать до ромської національної меншини, забезпечені 

належним електропостачанням та водопостачанням. У тих населених пунктах 

області, де відсутнє централізоване водопостачання, все населення (у тому числі 

ромське) забезпечено водою з індивідуальних джерел – колодязів та свердловин. 

▪ У рамках виконання Плану заходів Програми «Ромське населення Закарпаття» на 

2016-2020 роки у місті Мукачево проводились роботи з будівництва каналізаційно-

насосної станції в мікрорайоні Бороктелеп та заміни наявних засувок в колодязях по 

вул. І. Франка. Також по всій довжині водопровідних мереж району влаштовано 28 

водопровідних колодязів, з них пожежними гідрантами – 10 штук та 11 

водорозбірних колонок.   

▪ На території Мукачівського району (дев’ять населених пунктів, де компактно 

проживають роми), за наданою інформацією Мукачівської райдержадміністрації, 

умови проживання задовільні – у всіх цих населених пунктах проведено: вуличне 

освітлення, поточний ремонт вулиць (гравійне покриття); в окремих населених 

пунктах є газопостачання (решта опалюються дровами). Крім того, було проведено 
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дератизацію в ромських поселеннях на території Зняцівської, В. Визницької, 

Чомонинської сільських рад за рахунок коштів місцевих бюджетів цих рад;  

▪ В Обавській сільській раді за кошти, виділені з районного бюджету у розмірі 

49,0 тис. грн., було здійснено відновлення берегоукріплення по вул. Музичній, 

розчищено канаву; та у В. Визницькій сільській раді за рахунок спонсорських 

коштів у сумі 35,0 тис. грн. здійснено ремонт мостика по вул. Музикальній. 

Практично у всіх ромських поселеннях в Мукачівському районі встановлено 

індивідуальні контейнери зі збору твердих побутових відходів та облаштовано 

під’їзні шляхи до їх поселень зі асфальтованим та біло-щебеневим покриттям. 

▪ Водночас залишаються проблемні питання щодо несплати за спожиті послуги з 

водопостачання та вивезення побутових відходів у ромських поселеннях, що 

негативно впливає на фінансовий стан підприємств, які надають такі послуги. 

▪ Упродовж  звітного періоду виконано ремонтні роботи вулиці Водяної у 

м. Виноградів, де проживають особи, що належать до ромської національної 

меншини, а також відповідно до укладених договорів з ТОВ «АВЕ Виноградів» 

мешканці ромських поселень забезпечені безкоштовними контейнерами для збору 

сміття. 

▪ На території селищної ради Воловецького району проведено роботи з розчищення 

дороги довжиною 300 м до місця компактного проживання представників ромської 

національної меншини та встановлено вуличне освітлення на цій дорозі.   

▪ У місцях компактного проживання ромського населення в межах фінансових 

можливостей проводилися ремонти дорожнього покриття вулиць та відповідних 

інженерних комунікацій, також райдержадміністраціями у кожних окремих 

випадках надавалася адресна матеріальна допомога для поліпшення їхніх житлово-

побутових умов. 

▪ З допомогою ромських правозахисних організацій Одеською обласною державною 

адміністрацією до представників ромської національної меншини доводиться 
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інформація щодо можливостей реалізації їхніх прав. Наразі органи державної влади 

та місцевого самоврядування неспроможні безоплатно забезпечити житлом усіх 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов. У зв’язку із цим 

використовується механізм пільгового кредитування на придбання житла та 

зусилля зосереджуються на окремих категоріях громадян, на зразок учасників 

ООС (АТО) та внутрішньопереміщених осіб.  

▪ На території Одеської області діє «Програма забезпечення житлом в Одеській 

області внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної 

операції (АТО) та/або учасників проведення операції об’єднаних сил (ООС) на 2020-

2024 роки», яка використовує механізм пільгового кредитування для забезпечення 

житлом.  

▪ Крім того, представникам ромської національної меншини пропонується взяти 

участь у програмах пільгового кредитування Державної спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та у 

регіональній програмі з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» на 2017-2020 роки. 

42. Забезпечення у місцях 

компактного проживання 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини, поширення 

інформації про програми 

пільгового кредитування 

придбання та будівництва 

житла. 

▪ За інформацією Херсонської обласної державної адміністрації, в Херсонській 

області у місцях проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, 

забезпечувалося поширення інформації про програму пільгового кредитування для 

придбання та будівництва житла. Відповідна інформація розміщувалась у районних 

та міських ЗМІ, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій та їх сторінках у 

соціальних мережах. 

43. Сприяти у виділенні 

відповідно до законодавства 

для осіб, які належать до 

▪ За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

станом на 1 січня 2021 року особам, що належать до ромської національної 
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ромської національної 

меншини, земельних ділянок 

для індивідуального 

житлового (кооперативного) 

будівництва та ведення 

особистого селянського 

господарства. 

меншини, було надано земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства: 

- у власність  - 260 земельних ділянок загальною площею 92,4495 га (найбільше в 

Закарпатській, Чернівецькій, Полтавській областях); 

- у користування – 119 земельних ділянок загальною площею 38,08 га (найбільше 

в Полтавській та Волинській областях); 

▪ Для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд надано: 

- у власність – 466 земельних ділянок загальною площею 63,69 га (найбільше в 

Закарпатській, Чернівецькій та Полтавській областях); 

- у користування – 236 земельних ділянок загальною площею 35,94 га (найбільше 

в Полтавській, Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях). 

44. Сприяти відповідно до 

законодавства участі осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини і 

перебувають на квартирному 

обліку, у програмі 

забезпечення соціальним 

житлом. 

▪ За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, безоплатне 

надання житлових приміщень може здійснюватися за рахунок вільного житлового 

фонду органів місцевого самоврядування на підставі статей 31-60 Житлового 

кодексу Української РСР.  

▪ Органи місцевого самоврядування на сьогодні не можуть у повній мірі забезпечити 

безоплатно житлом усіх громадян України, які мають таку потребу, зокрема й осіб, 

що належать до ромської національної меншини. 

▪ При наданні житлових приміщень або участі у програмах не передбачена реєстрація 

належності особи до національних меншин.  

▪ Виконавчі органи місцевих рад не ведуть окремий облік осіб, що належать до 

ромської національної меншини, які потребують поліпшення житлових умов. Такі 

громадяни зараховуються на квартирний облік на загальних підставах. 

▪ За інформацією обласних державних адміністрацій, житлові приміщення надаються 

громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, незалежно від 

приналежності до національних меншин. Наданням пільгових довгострокових 
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кредитів можуть скористатися громадяни, які належать зокрема і до ромської 

національної меншини. Звернень щодо забезпечення житлом представників 

ромської національної меншини упродовж 2020 року не надходило. 

Задоволення культурних та інформаційних потреб 
45. Сприяти утворенню та 

діяльності центрів ромської 

культури у місцях 

компактного проживання 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини. 

▪ З метою зміцнення міжнаціональної злагоди на базі Київської театральної школи-

студії діє культурно-просвітницький проєкт «Україна – єдина для всіх!». У рамках 

проєкту викладачі та учні школи-студії беруть участь у спільних тематичних 

заходах громадських організацій та національно-культурних товариств, з якими 

укладено Угоду про творчу співпрацю, зокрема з Київським Академічним музично-

драматичним Циганським театром «Романс».  

▪ У рамках проєкту учні Київської театральної школи-студії відвідали вистави 

Київського академічного музично-драматичного театру «Романс», зокрема у лютому 

2020 року переглянули виставу «Вожак» 7 (постановка народного артиста України 

Ігоря Крикунова), сюжет якої заснований на реальних подіях і приурочений темі 

геноциду румунських ромів під час Другої світової війни. 

▪ Ромськими громадськими організаціями ведуться переговори з Одеською 

національної науковою бібліотекою про створення на її базі ромського 

бібліотечного інформаційного центру. 

46. Забезпечити надання 

підтримки ромським 

художнім колективам. 

▪ 18 листопада 2020 року, за співпраці з Державною службою України з етнополітики 

та свободи совісті, державна установа «Український культурний фонд» провела 

онлайн-презентацію на тему грантових можливостей для представників етнічних 

спільнот (корінних народів, національних меншин) України, які Фонд надає з метою 

сприяння міжкультурному діалогу та підтримки культурного розмаїття країни. 

▪ Вебінар під назвою «Грантові можливості від УКФ для підтримки самобутності 

національних меншин і корінних народів України» відбувся у вигляді Zoom-

конференції за одночасної трансляції в мережі Facebook. Участь у вебінарі взяли 
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більше 50 керівників та представників національно-культурних товариств, 

громадських організацій, активістів, зокрема й ромських. 

▪ У відділі документів іноземними мовами Волинської державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки функціонує книжкова 

виставка «Вільна душа кочового народу», на якій у розділах «Ромська муза» та 

«Роми – літературні герої» представлені книги ромських авторів та твори 

українських та зарубіжних письменників, героями яких є люди ромської 

національності. На блозі відділу документів іноземними мовами «Пчілкиполіглоти» 

(http://inozemnyj.blogspot.com/) представлена публікація «Міха Козимиренко – 

український ром» про члена Національної спілки письменників України, музиканта, 

викладача, українсько-ромського поета, перекладача. 

▪ 11 березня 2020 року у Волинській державній обласній універсальній науковій 

бібліотеці імені Олени Пчілки відбулося відкриття виставки робіт юного художника 

– рома Сергія Юзепчука. У відкритті виставки взяла участь Світлана Семчишин, 

представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у західних 

областях. 

47. Забезпечити залучення 

ромських художніх 

колективів до участі у 

всеукраїнських та 

регіональних культурно-

мистецьких заходах за 

участю національних 

меншин. 

▪ 6 жовтня 2020 року у Львові відбувся Форум національно-культурних товариств 

Львівщини «Разом у Незалежній Україні», у якому взяли участь представники 

різних національно-культурних товариств, зокрема і ромських. 

▪ У зв’язку з карантинними умовами у 2020 році частина культурно-мистецьких 

заходів була скасована або ж проводилась із обмеженнями та в режимі онлайн. 

▪ У Херсонській області протягом звітного періоду 2020 року представники 

національних товариств, у тому числі і ромської національної меншини, 

запрошувалися та приймали участь у всеукраїнських та регіональних культурно-

мистецьких заходах за участю представників національних меншин, в урочистих 

заходах з нагоди відзначення державних свят й пам’ятних дат та інших культурно-

мистецьких акціях. 

http://inozemnyj.blogspot.com/
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▪ 29-31 серпня 2020 року в м. Генічеську проведено Всеукраїнський фестиваль 

національних культур «Таврійська родина», у якому взяли участь національні 

художні колективи, окремі виконавці та майстри декоративно-ужиткового 

мистецтва з різних регіонів України.  

▪ 17 березня у Кризовому медіа-центрі Херсон було представлено проект «Школа 

акторської майстерності», спрямований на побудову «мосту» спілкування  між 

підлітками-старшокласниками ромської та інших етнічних ідентичностей 

Херсонської області. За словами організаторів, проект заплановано на три вікових 

категорії: спочатку була вистава для дошкільного віку про дівчинку Раду в Театрі 

ляльок, зараз готується вистава «Дружба» для старшого шкільного віку, і наступним 

етапом стане вистава для студентської молоді на професійній сцені нашого 

обласного театру.  

▪ На прем’єрі вистави були присутні діти з Херсона, спеціально запросили дітей – 

представників ромської національності з районів області. Наразі це «зимовий» 

варіант казки, присвячений новорічним святам, а влітку планується демонстрація 

«літнього» варіанту. 

▪ 2 серпня 2020 року на Набережній біля берега Дніпра відбувся концерт-реквієм до 

Міжнародного дня голокосту ромів з інформаційними стендами, музичними 

національними творами та пуском на воду вінків. 

▪ До Міжнародного дня толерантності 13 листопада 2020 року в Обласному палаці 

молоді був проведений он-лайн фестиваль з залученням ромських аматорських 

творчих колективів Херсонщини та Миколаївщини.  

48. Сприяти у наданні на 

пільгових умовах приміщень 

у будівлях і спорудах, що 

перебувають у державній та 

комунальній власності, для 

▪ За даними Харківської обласної державної адміністрації, громадські об’єднання 

ромів або ромські самодіяльні колективи в 2020 році не зверталися з проханням 

надати на пільгових умовах приміщення для проведення культурно-мистецьких та 

інформаційно-просвітницьких заходів. 
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проведення громадськими 

об’єднаннями ромів та 

ромськими творчими 

колективами культурно-

мистецьких, інформаційно-

просвітницьких заходів, 

спрямованих на забезпечення 

прав і задоволення 

етнонаціональних потреб 

осіб, які належать до 

ромської національної 

меншини. 

▪ Натомість за інформацією Херсонської обласної державної адміністрації, 

приміщення музичного училища, філармонії та Палацу молоді та студентів 

надаються на пільгових умовах для проведення заходів за участю представників 

національних меншин. 

▪ Для здійснення статутної діяльності громадській організації «Миколаївське обласне 

товариство ромів «Романі Бахт»» надано у безоплатне користування приміщення 

у будинку культури «Корабельний» м. Миколаєва. 

49. Сприяти у проведенні: 

 

культурно-мистецьких 

заходів, спрямованих на 

збереження етнічної 

самобутності ромської 

національної меншини; 

 

інформаційно-просвітницької 

роботи з питань забезпечення 

захисту та інтеграції в 

українське суспільство осіб, 

які належать до ромської 

національної меншини. 

▪ У 2020 році проведення культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких 

заходів продовжилося з дотриманням карантинних обмежень. 

▪ 2 серпня 2020 року, за підтримки Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігії Чернігівської 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 за невинно убієнними ромами відправив священник 

Катерининської церкви у м. Чернігові Української Православної Церкви 

(Православної Церкви України). 

▪ 15-16 жовтня 2020 року в Ужгороді відбувся ХХIII-й ромський фестиваль 

джазового мистецтва „ПАП-ДЖАЗ-ФЕСТ – 2020”. Організатор заходу – 

Товариство музичної культури циган Закарпаття „Лаутарі”. З огляду на 

пандемію COVID-19, події фестивалю відбулися у форматі онлайн-трансляцій 

виступів ведучих і виконавців без глядачів у залі.  

▪ Фестиваль розпочався 15 жовтня з урочистого відкриття та конференції на тему: 

„Ромський джаз в Україні та Європі: сучасний стан та перспективи розвитку”. 
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Продовження фестивалю – виступ учасників відбувся наступного дня. Виступ 

транслювався в прямому ефірі зі студії ТБ „UA Закарпаття”. Учасниками 

концертної програми були провідні українські колективи. Серед них: Естрадно-

духовий оркестр Ужгородського фахового музичного коледжу імені Д.Є. Задора 

під керівництвом Ференца Томіча, джазовий ансамбль Київського національного 

університету культури і мистецтва,  гурт „Рендо Скай” (Львів) під керівництвом 

Любомира Радомського, «Пап-джаз-квінтет» під керівництвом Віллі Папа, тріо 

Володимира Соляника, дует Тетяни Шабанової, дует Йосипа Горвата та Ігора 

Літвінова. 

▪ „ПАП-ДЖАЗ-ФЕСТ–2020” проводився за підтримки Закарпатської обласної 

державної адміністрації, Міжнародного фонду „Відродження”, Ужгородського 

фахового музичного коледжу імені Д. Є. Задора та спонсорів. 

▪ 8 квітня 2020 року, через пандемію COVID-19, заходи з нагоди відзначення 

Міжнародного дня ромів не проводилися.  

▪ У репертуарі комунального закладу „Закарпатський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв” є вистава М. Старицького „Крок від любові”(Циганка Аза). 

▪ З 2019 року в репертуарі комунального закладу ,,Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор” ЗОР є вокально-хореографічна композиція на 

основі ромського фольклору. 

▪ У Палаці культури і мистецтва м. Мукачево 20 жовтня 2020 року відкрито 

виставу-продаж робіт ромського художника, директора приватної художньої 

школи ,,ROM-ART” Тиберія Йонаша та юних вихованців цієї школи на тему 

,,Намалюю тобі … життя”. До уваги поціновувачів представлено понад п’ятдесят 

50 художніх робіт митця та його учнів. 
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▪ У листопаді в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. 

Ф. Потушняка відбулася презентація книги ромського письменника Миколи 

Бурмека-Дюрі „Гонір дикої троянди”. 

▪ У Донецькій області з нагоди відзначення Міжнародного Дня ромів на території 

області було проведено диспути, бесіди, безкоштовні покази художніх та 

документальних фільмів про життя, історію, культуру й традиції ромської 

етнонаціональної спільноти. 

- У бібліотеках Бахмутського району  відбулись тематичні книжкові виставки на 

тему «Традиції та обряди ромів», «Мандрівний народ: роми на українських 

просторах»,  «Табір іде у небо». 

- У закладах культури та бібліотеках Добропільської райдержадміністрації 

проведено  такі заходи: виставка «Одна з народностей України – роми, тематичні 

розкладки: «Роми. В пошуках надії та ліпшого життя» та перегляди фільмів з 

героями-ромами «Я винен 2000», «Циганське щастя».  

- У бібліотечних закладах Костянтинівської районної державної адміністрації 

проведені години історії «Цікаві факти про життя циган», інформаційні години 

«Мандрівний народ» тощо.  

- У бібліотеках м. Краматорськ відбулись онлайн тематичні полиці «Міжнародний 

день ромів»; бесіди «Циганська музика» та перегляди відеороликів «Циганська 

гітара» тощо. 

- У бібліотеках м. Мирноград проведені інформаційні години «Свято ромів 

України» та інформаційні бесіди.  

- У м. Новогродівка в міській бібліотеці для дітей діяла виставка «Самобутня 

культура та традиції загадкових ромів». 

- У сільських закладах культури Олександрівської селищної ради проведено 4 

інформаційні години: «Минуле народу рома»; «Ромські національні традиції»; 

«Міжнародний день ромів»; «Традиції та звичаї ромів». 
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- У закладах культури на території Покровського району проведено: 

- літературно-мистецький захід «Образи осіб ромської національності у світовому 

мистецтві» (Центральна районна бібліотека); 

- пізнавальна година «Єдина вільна нація» (Центральна районна бібліотека); 

- інформаційно-пізнавальна година «Вільна душа кочового народу» (Михайлівська 

сільська бібліотека-філія); 

- правова година «Що таке ромофобія» (Малинівський сільський клуб, 

Малинівська сільська бібліотека-філія); 

- тематична бесіда «Традиції та обряди ромів» (Лозоватський сільський клуб). 

- У закладі культури м. Торецьк проведено бесіду «Роми в Україні: традиції та 

стереотипи», під час якої були присутні 27 осіб. 

▪ В умовах карантинних обмежень, що значно вплинули на активність культурного 

життя регіону, у поточному році на базі Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Грушевського 3 листопада 2020 року було презентовано книгу 

ромською мовою «Євангеліє від Іоанна», а на базі Одеської національної наукової 

бібліотеки презентовано результати етнологічного проекту «АМАРО-ТРАЙО» - 

нариси про побут та традиції ромів Одещини».  

▪ В м. Одеса 4 серпня 2020 року відбулося покладання квітів до меморіалу жертв 

геноциду ромів в Прохорівському сквері м. Одеса та просвітницький захід «День 

пам’яті жертв геноциду ромів. Захист прав ромів в Україні» на базі Одеської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 

▪ У Херсонській області в межах обласної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної 

ради від 23 грудня 2016 року № 303 (зі змінами), за результатами конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за 

рахунок коштів обласного бюджету, надано фінансову підтримку громадській 
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організації «Херсонське міське товариство молодих ромів» для реалізації проекту 

«Діалог культур» та Міжнародній громадській організація ромів «КЄТАНЄ» для 

виконання проекту «Виставка та концерт-реквієм, приурочені до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту» по 50,0 тис грн на кожний проект. 

50. Сприяти утворенню і 

діяльності студії 

позашкільної освіти та 

дозвілля музично 

обдарованих дітей ромської 

національності за такими 

напрямами, як хореографія, 

музичне та вокальне 

мистецтво при 

Закарпатському обласному 

палаці дитячої та юнацької 

творчості. 

▪ У 2020 року в Закарпатській області учні – представники ромської національної 

меншини займалися в гуртках музики, хореографії, оригамі, спортивних і 

туристичних гуртках та секціях; брали участь у різних конкурсах, виставках 

малюнків, новорічних щедруваннях та колядуваннях.  

▪ При Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” з 

2011 року діє студія позашкільної освіти та дозвілля музично обдарованих дітей 

ромської національності „Лаутарі” за напрямами хореографія та музично-вокальне 

мистецтво під керівництвом заслуженого працівника культури, відомого музиканта-

рома Вільгельма Папа. У студії займаються діти, що належать до ромської 

національної меншини. 

51. Сприяти участі ромських 

аматорських колективів у 

міжнародних культурно-

мистецьких заходах. 

▪ За цим завданням інформації надано не було. 

52. Провести наукові 

дослідження у галузі історії, 

культури, мови та соціально-

культурної інтеграції 

ромської національної 

меншини. 

▪ За цим завданням інформації надано не було. 

53. Сприяти виданню 

“Ромського правознавчого 
▪ За цим завданням інформації надано не було. 
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вісника”, наукового часопису 

“Роменвад” 

(“Ромознавство”), збірок 

казок і прислів’їв ромською 

мовою. 

54. Запровадити тематичну 

сторінку з ромської 

проблематики в газеті 

“Одеські вісті”. 

▪ За цим завданням інформації надано не було. 

55. Забезпечити підготовку та 

трансляцію в ефірі Одеської 

обласної державної 

телерадіокомпанії 15-

хвилинної програми з 

ромської тематики в рамках 

телевізійної передачі “Інтер 

Одеса”. 

▪ Починаючи з 2017 року, Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

не має правових підстав щодо надання доручень з організації висвітлення заходів, 

створення телерадіопрограм та інформування про проведену роботу. 

▪ Так, відповідно до пунктів 2 та 3 статті 3 Закону України «Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України», забороняється втручання державних органів 

та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також 

недержавних організацій у діяльність АТ «НСТУ» з метою встановлення цензури, 

попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що 

поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України. 

▪ Відповідно до вимог цього Закону, Статут АТ «НСТУ» містить норму щодо 

заборони на втручання з боку акціонера (Держкомтелерадіо), інших суб’єктів 

владних повноважень у його редакційну політику. 

56. Сприяти у висвітленні 

державними 

аудіовізуальними засобами 

масової інформації питань 

життєдіяльності ромської 

національної меншини, 

заходів щодо забезпечення її 

▪ У 2020 році утворений при АТ «НСТУ» Координаційний центр мовлення 

національних меншин, завдання якого, згідно з Концепцією мовлення з тематики 

національних меншин Суспільного мовника, полягає в зборі та аналізі інформації 

від регіональних представників, співпраці зі спільнотами з питань забезпечення 

інформаційних та культурних потреб на Суспільному мовнику ("UΛ: Культура"), 
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захисту та інтеграції в 

українське суспільство. 

продовжив сприяти висвітленню життя представників національних спільнот 

України, зокрема й осіб, що належать до ромської національної меншини. 

▪ Так, у 2020 році команда проєкту «Антропологія» Філії АТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA: ОДЕСА» присвятила один 

із випусків програми ромській спільноті Бессарабії («Роми Бессарабії: Ізмаїл, 

Лощинівка, Озерне | Антропологія»). 

▪ У рамках проєкту «Відтінки України», присвяченого представникам національних 

спільнот України, Суспільне Закарпаття підготувало випуск про ромського 

художника Тиберія Йонаша «"Відтінки України". Тиберій Йонаш — ромський 

художник, який заснував художню школу». 

▪ У 2020 році регіональна філія Суспільного мовника «UA: Полтава» підготувала 

телевізійний сюжет про ромську громаду с. Зачепилівки Полтавської області «Мікс: 

Зачепилівські роми». 

▪ На офіційній Facebook-сторінці Суспільного мовника оприлюднено короткий 

відеоролик «Що ви знаєте про ромів України?». 

▪ Щопонеділка на телеканалі Закарпатської філії ПАТ НСТУ „UA: Закарпаття” 

виходить телепрограма „Романо Джівіпен” („Ромське життя”), яка висвітлює  

важливі події життя ромського населення не тільки Закарпаття, але й України. 

Основне завдання програми – показати широкій громаді життя ромів без 

упереджень, стереотипів та прихованої мови ворожнечі, дати можливість 

представникам ромської національної меншини відверто ділитися своїми 

проблемами у галузі освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, забезпечення 

документами, об’єктивно подавати інформацію про ромів, які реалізують свої права 

та можливості в українському суспільстві. 

▪ У передачі «Ранок на Cуспільному» на ТРК «UA: Суспільне Миколаїв» 21 грудня 

2020 року було розміщено сюжет «Як ромська культура стала невід'ємною 

частиною життя Володимира Юрковського» про ансамбль «Бахтале», який 

https://www.youtube.com/watch?v=onT4MDqDO48
https://www.youtube.com/watch?v=onT4MDqDO48
https://www.youtube.com/watch?v=kuyOZoDVenQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuyOZoDVenQ
https://pl.suspilne.media/episode/114
https://pl.suspilne.media/episode/114
https://www.facebook.com/watch/?v=377484486888062
https://goo.su/3qaQ
https://goo.su/3qaQ
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представляє ромську культуру на конкурсах та фестивалях не лише в Україні, а й у 

різних куточках світу. 

▪ У Міжнародний день ромів 8 квітня 2020 року представники ГО «Запорізький 

ромський центр «Лачо Дром» Олексій Падченко та Анжеліка Бєлова взяли участь у 

дискусії «Роми Запоріжжя: Міфи та реальність» на Суспільному радіо, де 

спростовували поширені стереотипи щодо ромів та розповіли про ромську громаду 

Запоріжжя. 

 


