
ЗВІТ 

про результати публічного громадського обговорення 

проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Плану заходів до 2023 року з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав 

і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, 

в українському суспільстві на період до 2030 року» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2021 № 866-р 

(далі — Розпорядження) схвалено Стратегію сприяння реалізації прав 

і  можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, 

в українському суспільстві на період до 2030 року (далі — Стратегія). 

Відповідно до абзацу третього пункту 2 зазначеного Розпорядження, ДЕСС 

доручено забезпечити розроблення та подання не пізніше 1 грудня року, в якому 

завершується виконання плану заходів, Кабінетові Міністрів України планів 

заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням, на наступні 

періоди, але не більш як на три роки. 

На виконання вимоги абзацу третього пункту 2 Розпорядження, ДЕСС 

розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України (далі — проєкт 

акта), яким пропонується затвердити План заходів до 2023 року з реалізації 

Стратегії сприяння реалізації прав і  можливостей осіб, які належать до ромської 

національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року 

(далі — План заходів). 

План заходів спрямований на досягнення цілей Стратегії, є 

короткостроковим (2022—2023 роки) і передбачає вжиття заходів щодо 

виконання таких цілей, як статистика та дані, освіта, правовий захист, охорона 

здоров’я, працевлаштування та соціальний захист, житлово-побутові умови, 

культура. Заходи, передбачені Планом заходів, насамперед спрямовані на захист 

прав людини та протидію дискримінації у різних її формах, зокрема множинної 

дискримінації, якої зазнають ромські жінки та дівчата. 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні 

Проєкт акта 05.10.2021 був опублікований на офіційному вебсайті ДЕСС 

у рубриці «Громадські обговорення». Після завершення обговорення відповідне 

оголошення залишилось доступним на офіційному вебсайті ДЕСС у рубриці 

«Громадські обговорення» / «Ромська стратегія та план заходів». Усі 

заінтересовані суб’єкти протягом 05—20.10.2021 мали змогу надсилати свої 

зауваження та пропозиції на адресу електронної пошти ДЕСС 

«consultations@dess.gov.ua». 
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Під час проведення публічного громадського обговорення до ДЕСС 

надійшли зауваження та пропозиції щодо удосконалення положень Плану 

заходів від представників Офісу Ради Європи та ООН Жінки в Україні. 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до ДЕСС за результатами 

обговорення 

Під час проведення публічного громадського обговорення було надано 

двадцять сім зауважень і пропозицій (згідно з додатком). 

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості 

з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин 

неврахування пропозицій та зауважень 

Більшість зауважень і пропозицій до проєкту акта враховано частково або 

редакційно. Окремі зауваження та пропозиції враховані повністю, а деякі — не 

враховані. Детальний опис усіх зауважень і пропозицій, отриманих під час 

проведення публічного громадського обговорення, із обґрунтуванням 

ухваленого рішення та причин неврахування окремих із них міститься в додатку. 

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення 

За результатами проведення громадського обговорення ДЕСС ухвалено 

рішення надіслати проєкт акта відповідно до вимог Регламенту Кабінету 

Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від  18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від  09.11.2011 № 1156), головному розробнику — Міністерству культури та 

інформаційної політики України для погодження. 

 

Додаток: на 9 арк. в 1 прим. 

 

 

Голова Державної служби 

України з етнополітики 

та свободи совісті Олена БОГДАН 

 

 



Додаток 

до Звіту про результати публічного громадського обговорення проєкту 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів 

до 2023 року з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, 

які належать до ромської національної меншини, в  українському суспільстві на 

період до 2030 року» 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про пропозиції, що надійшли до ДЕСС за результатами обговорення, 

а також про врахування зауважень і пропозицій громадськості 

та причин неврахування окремих із них 

 

№ 

з/п 

Автор зауважень 

/ пропозицій 
Зміст зауваження / пропозиції 

Інформація про 

врахування / причини 

неврахування 

зауважень / 

пропозицій 

1. Офіс Ради Європи 

в Україні 

До списку відповідальних органів додати обласні, Київську міську 

державні адміністрації, міжнародні та вітчизняні неурядові організації, 

Національну соціальну сервісну службу та інші державні органи. 

Враховано частково. 

Перелік 

відповідальних 

виконавців не може 

включати обласні та 

Київську міську 

державні адміністрації. 

2. В очікуваних результатах заходу 3 завдання 1 цілі 1 «Актуалізація та 

деталізація статистичної інформації та даних стосовно ромської 

національної меншини» замінити «методичними рекомендаціями 

Не враховано. 

Пропозиція є заходом, 

натомість рубрика 



                                          Продовження додатка 

2 
 

користуються не менше десяти територіальних громад, у яких 

проживають особи, які належать до ромської національної меншини» на 

«за матеріалами методичних рекомендацій розроблено та проведено 

серію вебінарів для управлінців рівня територіальних громад з усіх 

областей України». 

потребує результатом 

заходу. 

3. Уточнити цільову аудиторію заходу 1 завдання 2 цілі 2 «Забезпечення 

правового захисту і протидія дискримінації осіб, які належать до 

ромської національної меншини». 

Враховано частково. 

Очікувані результати 

заходу охоплюють 

збільшення кількості 

звернень 

представників 

ромської національної 

меншини до центрів 

безоплатної правової 

допомог протягом 

2022—2023 років після 

проведення кампанії. 

4. До заходу 2 завдання 2 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини» 

додати «серія вебінарів». 

Враховано. 

5. Уточнити, яким нормативним документом буде затверджено алгоритм 

дій до заходу 2 завдання 4 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і 

протидія дискримінації осіб, які належать до ромської національної 

меншини». 

Враховано. 

6. До очікуваних результатів заходу завдання 5 цілі 2 «Забезпечення 

правового захисту і протидія дискримінації осіб, які належать до 

Враховано частково. 

Включено як 
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ромської національної меншини» додати результат «затверджено 

нормативно-правовий акт чи зміни до нормативно-правових актів». 

очікуваний результат 

заходу. 

7. Пропозиція до завдання заходу 8 цілі 2 «Забезпечення правового захисту 

і протидія дискримінації осіб, які належать до ромської національної 

меншини» спрямувати рекомендації не тільки на ромську спільноту, але 

й на представників органів місцевого самоврядування. До очікуваних 

результатів заходу запропоновано додати «розроблені рекомендації 

мають бути доведені до відома місцевої влади шляхом рекомендаційних 

листів та тематичних вебінарів». 

Не враховано. 

Вирішення цього 

питання не належить 

до сфери компетенції 

відповідальних 

виконавців, але може 

бути включене до 

регіональних планів 

заходів з реалізації 

Стратегії. 

8. У заході 1 завдання 9 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини» 

слова «у закладах загальної середньої освіти» замінити словами «у 

закладах підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників». 

Не враховано. Захід 

спрямований на 

освітню діяльність у 

закладах загальної 

середньої освіти; 

пропозиція стосується 

окремого заходу. 

9. Очікувані результати заходу 2 завдання 9 цілі 3 «Розширення 

можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної 

меншини, до якісної освіти» доповнити словами «доведено їх до відома 

рекомендаційним листом МОН» та вилучити слова «у 20 територіальних 

громадах». 

Не враховано. 

Двадцять 

територіальних громад 

є індикатором для 

виконання цього 

заходу на період дії 

Національного плану 

заходів. Виконання 

рекомендацій 
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передбачає доведення 

їх до відома. 

10. Очікувані результати заходу  1 завдання 15 цілі 4 «Розширення 

можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної 

меншини, до послуг у сфері охорони здоров’я» доповнити словами «та 

післядипломної освіти». 

Не враховано. Цим 

заходом визначені 

тільки медичні заклади 

освіти. 

11. До очікуваних результатів заходу 2 завдання 16 цілі 5 «Підвищення 

якості житлово-побутових умов осіб, які належать до ромської 

національної меншини» додати «Проведене навчання для посередників з 

числа ромської національної меншини з метою подальшого надання 

ними відповідної підтримки ромському населенню та поширення 

друкованих інформаційних матеріалів». До джерел фінансування додати 

«місцеві бюджети». 

Не враховано. Захід 

включає в себе 

проведення 

інформаційної кампанії 

і не може передбачати 

такого очікуваного 

результату. Місцеві 

бюджети не можуть 

бути джерелом 

фінансування 

національного плану 

заходів. 

12. До очікуваних результатів заходу 1 завдання 18 цілі 6 «Забезпечення 

працевлаштування і підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до 

ромської національної меншини» додати «Проведено 5 вебінарів для 

працівників центрів зайнятості щодо специфіки працевлаштування осіб, 

які належать до ромської національної меншини». 

Не враховано. Зміст 

пропозиції не 

відповідає формату 

передбаченого заходу. 

13. До очікуваних результатів заходу 1 завдання 19 цілі 7 «Забезпечення 

соціального захисту осіб, які належать до ромської національної 

меншини» додати «проведено навчання спеціалістів обласних центрів 

Не враховано. Захід 

може бути включений 

до регіональних планів 
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соціальних служб, якими в подальшому проведено навчання спеціалістів 

центрів соціальних служб територіальних громад». 

заходів з реалізації 

Стратегії. 

14. До очікуваних результатів заходу 3 завдання 20 цілі 7 «Забезпечення 

соціального захисту осіб, які належать до ромської національної 

меншини» додати «проведено онлайн навчання для спеціалістів, які 

надають послуги в територіальних громадах». 

Не враховано. Такий 

результат не може бути 

досягнутий 

відповідальними 

виконавцями, але може 

бути включений до 

регіональних планів 

заходів з реалізації 

Стратегії. 

15. ООН Жінки в 

Україні 

Захід 1 завдання 1 цілі 1 «Актуалізація та деталізація статистичної 

інформації та даних стосовно ромської національної меншини» 

доповнити позицією «із забезпеченням дезагрегації даних за статтю, 

віком, інвалідністю, місцем проживання, сімейним та майновим станом, 

іншими релевантними ознаками». 

До очікуваних результатів додати «дані використовуються під час 

розробки, реалізації, моніторингу та оцінювання державних та 

регіональних політик». 

Враховано редакційно. 

Перелік даних, які 

можуть бути зібрані 

органами державної 

влади під час 

проведення 

всеукраїнського 

перепису населення, та 

мета їх використання 

визначені 

законодавством. 

16. Висловлено пропозицію замінити «особи, які належать до ромської 

національної меншини» на «дівчата і хлопці, жінки і чоловіки» у тексті 

Плану заходів. 

Не враховано. У Плані 

заходів вжито 

формулювання, що 

відповідає Стратегії, 

охоплює дівчат 

і  хлопців, жінок 
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і  чоловіків. Водночас 

в  окремих положеннях 

наголошено на участі 

ромських жінок. 

17. Висловлено пропозицію про використання органами місцевого 

самоврядування даних, отриманих за результатами проведення 

досліджень. 

Не враховано. 

Пропозиція є 

актуальною для 

регіональних планів 

заходів з реалізації 

Стратегії. 

18. Додати до завдання 1 цілі 1 «Актуалізація та деталізація статистичної 

інформації та даних стосовно ромської національної меншини» захід 4 

«розробити та провести інформаційну кампанію серед жінок і чоловіків, 

які належать до ромської національної меншини та проживають у 

територіальних громадах щодо важливості збору дезагрегованих даних 

про їх чисельність та соціально-економічне становище». 

Не враховано. 

Пропозиція є 

актуальною для  

регіональних планів 

заходів з реалізації 

Стратегії у певних 

регіонах. 

19. Захід 1 завдання 3 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини» 

викласти у редакції з доповненням щодо мови ворожнечі, врахування 

найкращих міжнародних практик та кількості державних службовців, які 

успішно пройшли курс. До виконавців заходу додати Державну службу 

України з етнополітики та свободи совісті, а також Міністерство 

культури та інформаційної політики України. 

Враховано редакційно. 

20. До заходів, змістом яких є забезпечення підготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, зокрема 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, центрів 

Враховано редакційно. 
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надання адміністративних послуг додати кількість таких працівників, які 

успішно пройшли курс підготовки, як індикатор. 

21. Висловлено пропозицію щодо включення запобігання та протидії 

випадкам дискримінації та мови ворожнечі щодо жінок і чоловіків за 

етнічною ознакою як напрямку навчання поліцейських у заході 4 

завдання 3 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини». 

Враховано редакційно. 

22. Завдання 3 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини» 

доповнити такими заходами: «розроблення та впровадження навчального 

курсу із запобігання та протидії випадкам дискримінації та мови 

ворожнечі щодо жінок і чоловіків за етнічною ознакою для підвищення 

кваліфікації та неупередженого ставлення медичних працівників» та 

«розробити та провести інформаційно-роз’яснювальні заходи для 

представників засобів масової інформації про важливість об’єктивного 

ставлення до жінок і чоловіків, які належать до ромської національної 

меншини у інтерв'ю, репортажах, публікаціях, а також висвітлення їх 

ролі у всіх сферах життєдіяльності суспільства, із дотриманням уважного 

підходу задля уникнення упередженого ставлення, стереотипів, мови 

ворожнечі та дискримінації». 

Враховано частково  у 

завданні 15 шляхом 

внесення змін до 

освітніх програм. 

23. Завдання 4 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини» 

доповнити такими заходами: «розробити методологію та провести 

загальнонаціональне дослідження щодо рівня безпеки жінок і чоловіків, 

які належать до ромської національної меншини та компактно 

проживають у територіальних громадах», «розробити та із залученням 

ромських медіаторів, громадських об’єднань ромської національної 

меншини провести інформаційно-правову кампанію серед ромських 

Не враховано. Окремі 

заходи щодо 

дослідження та 

інформаційної кампанії 

дублюють положення, 

зазначені в інших 

завданнях, зокрема 

у завданнях 1, 4 та 7. 
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жінок і чоловіків про алгоритм дій у випадку порушення їх прав і свобод, 

зокрема вчинення по відношенню до них фізичного та психологічного 

насильства», «Додати до частини 1 розділу 1 «Порядок внесення 

відомостей до Реєстру» наказу Офіса Генерального прокурора № 289 від 

30.06.2020 положення про обов'язкове зазначення статті 161 

Кримінального кодексу України при попередній кваліфікації злочину, 

якщо з відомостей про вчинення злочину вбачається мотив 

упередженості (нетерпимості)». 

Беручи до уваги 

короткостроковість 

Плану заходів ми 

можемо включити 

останній захід у 

наступний проєкт 

Плану заходів після 

2023 року. 

24. До заходу 2 завдання 6 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини» 

додати «кращі практики (приклади) залучення громадських об’єднань 

ромської національної меншини, ромських жіночих ініціативних груп до 

прийняття рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях». 

Не враховано у зв’язку 

зі значними змінами 

змісту заходів завдання 

6. 

25. До завдання 8 цілі 2 «Забезпечення правового захисту і протидія 

дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини» 

додати захід «включення ромських медіаторів (50% жінок) до складу 

консультативно-дорадчих органів при обласних державних 

адміністраціях, органах місцевого самоврядування». 

До результатів заходу завдання 8 включити «громадські об’єднання 

ромської національної меншини беруть активну  участь у формуванні, 

реалізації та оцінюванні політик на державному, регіональному та 

місцевому рівнях» як очікуваний результат. 

Не враховано. Захід не 

належить до сфери 

компетенції 

відповідальних 

виконавців, але може 

бути включений до 

регіональних планів 

заходів з реалізації 

Стратегії. Змістовно 

такий очікуваний 

результат не може бути 

індикатором. 

26. До заходів з виконання завдання 9 цілі 3 «Розширення можливостей 

доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до якісної 

освіти» додати «провести інформаційно-просвітницькі заходи щодо 

Враховано редакційно 

у попередньому заході 

щодо інклюзивної 
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підвищення обізнаності матерів, батьків, які належать до ромської 

національної меншини про користь освіти для їхніх дітей». 

роботи з дітьми та 

батьками, які належать 

до ромської 

національної меншини. 

27. У заходах 1 та 2 завдання 20 цілі 7 «Забезпечення соціального захисту 

осіб, які належать до ромської національної меншини» уточнити 

кількість осіб, які належать до ромської національної меншини та яким 

надані соціальні послуги. Доповнити список виконавців міжнародними, 

міжурядовими та вітчизняними неурядовими організаціями. До 

очікуваних результатів додати слова «та перебувають у складних 

життєвих обставинах про можливості отримання соціальних послуг, 

державної соціальної допомоги». 

Враховано частково. 

_____________________ 

 


