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ПРЕАМБУЛА 

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про захист 
національних меншин (далі – Рамкова конвенція) 15 вересня 1995 року. Законом 
України від 9 грудня 1997 року № 703/97-ВР Рамкова конвенція була 
ратифікована Верховною Радою України, з 1 травня 1998 року набрала чинності 
та, відповідно до статті 9 Конституції України, є частиною національного 
законодавства.  

На виконання пункту 2 статті 25 Рамкової конвенції Україною 
забезпечується подання періодичних державних доповідей, у яких міститься 
інформація про сьогоденну державну політику у сфері захисту прав 
національних меншин. 

Четверта доповідь України про виконання Рамкової конвенції була подана 
у травні 2016 року.  

З 21 по 29 листопада 2016 року в Україні тривав об'єднаний оціночний візит 
моніторингових місій Ради Європи, а саме ‒ Європейської комісії проти расизму 
і нетерпимості (ECRI), Консультативного комітету Рамкової конвенції про 
захист національних меншин (FCNM) та Комітету експертів Європейської хартії 
регіональних мов та мов національних меншин (ECRML), ‒ метою якого було 
вивчення ситуації в Україні та підготовка практичних пропозицій у вигляді 
рекомендацій щодо розгляду шляхів вирішення виявлених проблем.  

У рамках візиту було організовано і проведено низку зустрічей за участю 
представників центральних органів виконавчої влади, а також Одеської, 
Харківської та Закарпатської обласних державних адміністрацій. 

Висновок Консультативного комітету був прийнятий 10 березня 2017 року 
(опублікований 5 березня 2018 року). Коментарі Уряду України надані 5 березня 
2018 року. 

Представлена П’ята доповідь України про виконання Рамкової конвенції 
охоплює період з 2016 по 2020 роки, а також містить інформацію першої 
половини 2021 року. У державній доповіді взято до уваги положення четвертого 
висновку щодо України та Резолюції CM/ResCMN(2020)13 про імплементацію 
Україною Рамкової конвенції про захист національних меншин, прийняту 
Комітетом міністрів Ради Європи 8 грудня 2020 року, що зумовило 
відтермінування подання п’ятої державної доповіді. 

Уряд України високо оцінює постійний діалог з Консультативним 
комітетом та значення подальшого впровадження принципів Рамкової конвенції 
для захисту прав національних меншин, розбудови демократичного і 
толерантного суспільства в межах території України. 
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Доповідь підготовлена Державною службою України з етнополітики та 
свободи совісті у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, а також у консультаціях із громадянським суспільством, зокрема з 
громадськими об’єднаннями, які представляють інтереси національних меншин. 



 

4 
 

ЧАСТИНА 1. ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
ЩОДО ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЧЕТВЕРТОГО ЦИКЛУ 

МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ  

Україна дотримується міжнародно-правових зобов’язань та продовжує 
імплементовувати міжнародний досвід захисту прав національних меншин на 
національному рівні. Усвідомлюючи актуальність подальшого удосконалення та 
вироблення нових підходів до формування/реалізації державної політики у сфері 
захисту прав національних меншин, Уряд України високо оцінює участь у 
моніторинговому процесі реалізації Рамкової конвенції Ради Європи про захист 
національних меншин. 

Україна визначає цінність культурного розмаїття як невід’ємну складову 
самобутності українського народу, сприяє збереженню його етнокультурної 
варіативності та захисту прав осіб, що належать до національних меншин, 
толерантному співіснуванню, взаємоповазі та єдності представників усіх 
етнічних, релігійних і мовних ідентичностей, створює належні умови для захисту 
їхніх прав. 

Україна проводить консультації та підтримує діалог із громадськими 
об’єднаннями національних меншин у процесі формування, реалізації державної 
політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних 
меншин, сприяє поширенню інформації серед зацікавлених сторін про права та 
обов'язки, що випливають з Конвенції. 

Рамкова конвенція про захист національних меншин доступна українською 
мовою на сайті Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua). 

За період з 2016 по 2020 роки у системі державного управління у сфері 
захисту прав національних меншин відбулися значні зміни. Згідно з пунктом 1 
Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року 
№ 885, Міністерство культури та інформаційної політики України є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин 
та захисту прав національних меншин в Україні. 

Також постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року 
№ 812 утворено окремий центральний орган виконавчої влади – Державну 
службу України з етнополітики та свободи совісті (далі – ДЕСС).  

Основними завданнями ДЕСС, відповідно до пункту 3 Положення про 
Державну службу України з етнополітики та свободи совісті, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 812, є 

https://zakon.rada.gov.ua/
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реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та 
захисту прав національних меншин в Україні, внесення на розгляд Міністра 
культури та інформаційної політики України пропозицій щодо формування 
державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав 
національних меншин в Україні. 

Інформація про співпрацю з Консультативним комітетом Рамкової 
конвенції Ради Європи про захист національних меншин розміщена на веб-сайті 
Міністерства культури та інформаційної політики та ДЕСС. Четвертий висновок 
Комітету експертів Рамкової конвенції про захист національних меншин Ради 
Європи стосовно України ACFC/OP/IV(2017)002, ухвалений 10 березня 2017 
року (оприлюднений 5 березня 2018 року) та Резолюція Комітету Міністрів Ради 
Європи CM/ResCMN(2020)13 щодо імплементації Рамкової конвенції про захист 
національних меншин Україною, прийнята 8 грудня 2020 року, мовою оригіналу 
розміщений на офіційному сайті ДЕСС (https://dess.gov.ua/international-legal-
standards). 

Проєкт п’ятої Доповіді був розміщений на офіційному сайті Державної 
служби з етнополітики та свободи совісті (https://dess.gov.ua). Інститути 
громадянського суспільства національних меншин були залученні до підготовки 
доповіді в рамках проведення публічного громадського обговорення доповіді. 

Забезпечення та захист прав корінних народів і національних меншин в 
Україні відповідно до міжнародних, зокрема європейських, стандартів прав 
людини визначено як стратегічну мету в рамках Національної стратегії у сфері 
прав людини, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року 
№ 119 (стратегічний напрям № 12). 

Протидія спробам розпалювання національної, расової чи релігійної 
ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності, образи 
почуттів громадян через їхні релігійні переконання, а також обмеженням прав 
або встановленню привілеїв за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, стану здоров’я, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками є одним із напрямів внутрішньополітичної діяльності української 
держави відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої 
Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 (пункт 46). 

Забезпечення міжнаціональної єдності, гарантування та дотримання прав 
національних меншин і корінних народів, збереження етнічного та релігійного 
різноманіття в Україні, збереження та популяризація культурної спадщини 
національних меншин та корінних народів зазначено як цілі в рамках Програми 
діяльності Уряду, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 
12 червня 2020 року № 471 (пріоритети 3.3 та 15.1).  

https://dess.gov.ua/international-legal-standards/
https://dess.gov.ua/international-legal-standards/
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Реалізація державної етнополітики спирається на розгалужену систему 
органів державної влади, що здійснюють державне управління у сфері 
міжнаціональних відносин і захисту прав національних меншин в Україні 
(Державна служба з етнополітики та свободи совісті як центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міжнаціональних 
відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні; відповідні 
структурні підрозділи апаратів міністерств, обласних та міських державних 
адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у 
містах рад, органів місцевого самоврядування; Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини тощо), та систему консультативно-дорадчих органів при 
органах державної влади різних рівнів (Рада представників громадських 
об’єднань національних меншин та корінних народів при Міністерстві освіти і 
науки України; 17 профільних консультативно-дорадчих органів при обласних 
державних адміністраціях у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, 
Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, 
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, 
Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях; координаційна рада 
представників національно-культурних товариств при виконавчому комітеті 
Мелітопольської міської ради Запорізької області, Рада при міському голові 
м. Бердянська з міжнаціональних відносин та розвитку культур національних 
меншин, Громадська рада ромської національної меншини при Закарпатській 
ОДА, Комісія з питань європейської інтеграції розвитку громадського 
суспільства, національностей та духовності у складі Громадської ради при 
Кіровоградській ОДА, інші консультативно-дорадчі органи, участь 
представників національних меншин в діяльності яких передбачається чинним 
законодавством та нормативно-правовими актами).  

Як складова реалізації реформи у сфері місцевого самоврядування та 
територіального устрою України відбулась децентралізація влади, що значно 
розширила реалізацію прав національних меншин на ефективну участь у 
контексті передачі повноважень з питань, що стосуються національних меншин 
(таких як доступ до освіти, підтримка національної культури, представництво на 
місцевому рівні) на рівень місцевого самоврядування. 

Уряд України здійснює всі можливі заходи, спрямовані на забезпечення 
прав осіб, що належать до національних меншин, на тлі збройної агресії 
Російської Федерації проти України та тимчасової окупації частини території 
України.  

Уряд України висловлює стурбованість недотриманням прав своїх 
громадян, закріплених Рамковою конвенцією Ради Європи про захист 
національних меншин, зокрема осіб, що належать до національних меншин на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 
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Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. В умовах зовнішньої агресії та 
тимчасової окупації частини території України Російською Федерацією, країна-
агресор використовує питання захисту, зокрема мовних прав осіб, що належать 
до національних меншин для виправдання агресії. Українська сторона 
спираючись на принципи міжнародного права, зокрема територіальної цілісності 
та політичної незалежності держав (непорушність яких регламентована статтею 
21 Рамкової Конвенції), приділяє особливу увагу забезпеченню балансу між 
вивченням і використанням державної мови та мов національних меншин. Мета 
українського Уряду – забезпечення повноцінної участі осіб, що належать до 
національних меншин, у суспільному житті України. 

Забезпечення захисту і повноцінної реалізації національно-культурних, 
соціальних та політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя або вимушено переселилися з них, зокрема 
корінних народів та національних меншин, передбачено серед завдань 
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695. 

З метою відновлення ефективного контролю та забезпечення прав 
громадян України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя, національних меншин та корінних народів, прийнято 
Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя (затверджена Указом Президента України 
від 24 березня 2021 року № 117), Закон України від 18 січня 2018 року № 2268-
VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях» та інші нормативно-правові акти.  

Україна вживає всіх можливих заходів щодо захисту та дотримання прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб, що були вимушені залишити місця свого 
постійного проживання внаслідок тимчасової окупації Російською Федерацією 
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів у 
Донецькій та Луганській областях, зокрема осіб з числа національних меншин. 

Україна занепокоєна соціально-економічними наслідками поширення 
світової пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), що зумовили світову 
тенденцію зростання вразливості окремих груп з числа національних меншин. 
20 грудня 2020 року Уповноважена Верховної Ради України з прав людини в 
Україні представила спеціальну доповідь «Вплив пандемії COVID-19 на ромську 
громаду в Україні» (доступна за посиланням https://rm.coe.int/special-report-11-
01-2021-ukr/1680a13218). Були вироблені рекомендації щодо заходів політики 
позитивних дій подолання негативних наслідків пандемії коронавірусної 
хвороби (COVID-19), які будуть узяті до уваги під час розробки Плану заходів 
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на виконання нового урядового стратегічного/програмного документа, 
спрямованого на сприяння інклюзії осіб, що належать до ромської національної 
меншин ‒ «Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать 
до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 
року», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 липня 
2021 року № 866-р. 

Інші важливі законодавчі та практичні зміни представлені в Частині II, у 
якій висвітлено заходи, вжиті для вирішення рекомендацій Резолюції CM / 
ResCMN (2020), та Частині ІІІ Доповіді, аналіз у якій сфокусований на 
конкретних статтях Рамкової конвенції.



 

9 
 

ЧАСТИНА 2. ЗАХОДИ, ВЖИТІ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ, 
НАДАНИХ РЕЗОЛЮЦІЄЮ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ 

Заходи, вжиті для вирішення рекомендацій щодо негайних дій 
⎯ Забезпечити повагу та захист прав осіб, що належать до національних 

меншин, зокрема права, закріплені у відповідних міжнародних договорах, 
учасником яких є Україна, та відповідних документах. 

Правові відносини у сфері захисту прав національних меншин України 
регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про 
національні меншини в України», іншими законами України, які встановлюють 
права національних меншин України в окремих сферах суспільного життя, інших 
нормативно-правових актів. 

У рамках реалізації європейського та євроатлантичного курсу України 
українська держава продовжує здійснювати впровадження міжнародних та 
європейських підходів щодо захисту прав національних меншин в Україні на 
національному рівні. 

Незворотність європейського та євроатлантичного курсу України 
закріплено Конституцією України (Преамбула, Стаття 85 (пункт 5 частини 
першої), 102 (частина третя), 116 (пункт 1)). Це рішення було прийняте Законом 
України від 7 лютого 2019 року № 2680-VIII «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору)».  

Через тимчасову окупацію частини української території, Україна не може 
у повному обсязі гарантувати дотримання положень Рамкової конвенції про 
захист національних меншин на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Україна 
наразі шукає шляхи забезпечення прав національних меншин на цих територіях. 
Зокрема Україна ініціювала створення Кримської платформи – міжнародного 
консультативно-комунікаційного механізму, спрямованого на захист прав 
людини на території Криму та деокупації Кримського півострова. Перший саміт 
Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року і відбуватиметься в 
м. Київ. 

Докладніша інформація викладена в Частині 3 Доповіді про виконання 
зобов’язань України Рамкової конвенції за статтею 1, 2. 
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⎯ Прийняти в першочерговому порядку в тісній консультації із 
зацікавленими групами адекватну та всебічну правову базу для захисту 
національних меншин з ефективними механізмами реалізації.  

Проведені впродовж звітного періоду реформи в освітній та мовній сферах, 
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, 
здійснювались у взаємодії з інститутами громадянського суспільства 
національних меншин шляхом проведення громадських обговорень та 
досягнення консенсусу в питаннях, що стосуються національних меншин.  

Громадські об’єднання національних меншин також залучаються до 
обговорення питань їхнього етнонаціонального розвитку шляхом включення 
представників громадських об’єднань національних меншин до консультативно-
дорадчих органів виконавчої влади або інших органів державної влади. Зокрема, 
станом на 1 січня 2021 року в Україні діють 17 профільних консультативно-
дорадчих органів при обласних державних адміністраціях, 1 рада при районній 
державній адміністрації та 4 інших консультативно-дорадчих органів при 
органах державної влади.  

Представники національних меншин беруть участь у консультаціях у 
формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультаціях 
щодо проєктів нормативно-правових актів, зокрема й стосовно питань 
етнонаціонального розвитку. 

Україна докладає зусиль, аби забезпечити законодавче регулювання 
статусу та реалізації прав корінних народів. Так, 1 липня 2021 року Верховна 
Рада ухвалила Закон України «Про корінні народи України» № 1616-IX. 
Документ має рамковий характер і покликаний визначити права корінних 
народів України, особливості їх реалізації задля сприяння консолідації та 
розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та 
релігійної самобутності таких народів. Закон набув чинності 23 липня 2021 року. 
Розпочато роботу центральних органів виконавчої влади на виконання закону. 

Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі ‒ Комітет з питань прав людини) підготовлений 
проєкт нової редакції Закону «Про національні меншини» («Про національні 
спільноти України»); остання версія законопроєкту запропонована на сайті 
Комітету для коментування громадськістю 14 липня 2021 року (з можливістю 
надання письмових коментарів до 30 липня). Під час підготовки законопроєкту 
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було залучено Офіс Верховного Комісара ОБСЄ з питань національних меншин, 
який на прохання профільної Робочої групи підготував та направив свої 
коментарі та практичні пропозиції щодо удосконалення окремих положень 
зазначеного законопроекту. 4 червня 2021 року, після серії моніторингово-
консультаційних візитів Комітету з питань прав людини до місць компактного 
проживання національних меншин (Донецька, Запорізька, Одеська, Чернівецька, 
Закарпатська області), було проведено громадське обговорення проєкту Закону. 

Детальніша інформація викладена в Частині ІІІ Доповіді про виконання 
зобов’язань України Рамкової конвенції за статтею 4. 

 
⎯ Сприяти повазі та міжкультурному порозумінню між різними групами 

суспільства в цілому, зокрема за допомогою комплексних заходів, 
спрямованих на більшість населення; боротися зі стереотипами та 
упередженнями в політичному дискурсі та сприяти толерантності та 
міжкультурному діалогу в усьому суспільстві в цілому. 

Упродовж звітного періоду заходи сприяння міжетнічній толерантності, 
повазі до культурних відмінностей та досягненню міжкультурного порозуміння 
між різними групами суспільства здійснювались у різних сферах життя 
(культурній, освітній та інформаційній) українського суспільства на 
загальнонаціональному та регіональному рівнях.  

Збройна агресія Російської Федерації проти України та тимчасова окупація 
частини території України, велика кількість постраждалих та вимушених 
переселенців – це виклики, що спонукали Уряд України та інститути 
громадянського суспільства шукати дієві інструменти для адаптації та 
соціалізації в регіонах України людей, відмінних за своїми мовними, 
релігійними, культурними та іншими характеристиками. Також, надзвичайно 
актуальними є розвиток громадянської освіти й системна цілеспрямована робота, 
спрямована на інтеграцію суспільства, розвиток міжрегіональних зв’язків.  

Починаючи з 2015 року Міністерство інформаційної політики (з 2 вересня 
2019 року ‒ Міністерство культури, молоді та спорту, з 23 березня 2020 року ‒ 
Міністерство культури та інформаційної політики) проводить кампанію «Крим ‒ 
це Україна» (https://crimea-is-ukraine.org), метою якої є утримання питання 
зв’язку Криму з материковою Україною та Українською державою у сфері 
суспільної уваги, сприяння захисту і повноцінній реалізації національно-
культурних, соціальних та політичних прав громадян України, зокрема 
національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території 
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України, інформування громадян України про ситуацію в Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі, політику України щодо тимчасово окупованої території 
України, спротив громадян України окупації з боку Російської Федерації. 

У 2020 році з метою поглиблення обізнаності закордонної аудиторії із 
ситуацією щодо тимчасово окупованої території України Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополь, у структурі державної установи 
«Український інститут», що є профільною інституцією культурної дипломатії та 
діє у координації з Міністерством закордонних справ України, був створений 
напрям «Громадянське суспільство». У межах нового напряму в 2020 році був 
реалізований проєкт, спрямований на привернення уваги закордонної та 
української аудиторії до теми повернення та реінтеграції Криму. Це 
інтерактивний проєкт під назвою «Рідний Крим» у партнерстві з «Ukrainer», який 
розповідає через історії чотирьох відомих людей про тимчасово окупований 
Крим, до якого вони втратили доступ, про порушення прав людини та збройне 
захоплення влади Російською Федерацією. Герої розповідають, яким вони 
пам’ятають Крим і що ця втрата для них означає. Матеріали віртуальної 
реальності створюють відчуття присутності та формують такий підхід до 
оповідей про Україну та Крим у глядача, що має сприяти міжкультурному 
порозумінню та толерантності. 

Також, у 2020 році Український інститут спільно з проєктом 
«Їжакультура», який спеціалізується на книгах з історії гастрономії в Україні, 
створили видання про українську кулінарну дипломатію «Україна: їжа та 
історія». Книга розповідає через кухню про побут, географію, природу, звички, 
світогляд і традиції України, міграцію та історію співжиття на її території різних 
народів і культур. 

На відновлення прав та інтенсифікацію внутрішнього суспільного діалогу 
щодо статусу корінних народів України як невід’ємної складової історичного 
минулого та культурної самобутності українського народу спрямована 
постанова Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року № 792-VIII «Про 
визнання геноциду кримськотатарського народу». 

З метою забезпечення більш етичного висвітлення національних меншин у 
медіа Міністерство інформаційної політики розробило порадник «Як 
українським медіа наблизитися до європейських стандартів». Викладені в ньому 
рекомендації повинні сприяти розвитку чутливої та толерантної журналістики в 
Україні. 
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З метою забезпечення збереження інформаційних прав національних 
меншин України, популяризації контенту щодо їхньої культури та життя на 
загальнонаціональному рівні у 2019 році було створено Координаційний центр 
мовлення національних меншин «Національної суспільної телерадіокомпанії 
України» (далі ‒ Суспільний мовник) для координації всебічної співпраці з 
регіональними філіями Суспільного мовника та національними меншинами 
України. У 2020 році за сприяння Координаційного центру було створено та 
оприлюднено цикл короткометражних історій «Відтінки України», де талановиті 
представники/представниці національних меншин, розповідаючи про себе, 
створюють експонати для першого в Україні інтерактивного музею культур 
національних меншин на Суспільному (22 герої, які є представниками 16 
національних меншин і живуть у 6 регіонах України). У квітні 2021 було 
оприлюднено документальний короткометражний фільм «Невидима правда» про 
трьох ромських підлітків, що прагнуть повноцінної самореалізації в 
українському суспільстві. 

Окрім цього, у співпраці з Координаційним центром мовлення 
національних меншин відбувається постійна робота, планування тем та форм 
подачі з редакціями у регіонах, які мають мовлення мовами національних 
меншин, а саме UA:Закарпаття, UA:Буковина, UA:Одеса, з метою підвищення 
якості контенту для національних меншин.. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на 
підставі норм Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 
інформацію», «Про рекламу» вживає заходів щодо недопущення та припинення 
трансляції передач з елементами пропаганди та або розпалювання міжетнічної, 
расової, релігійної ворожнечі та ненависті, розповсюдження інформації з 
елементами сексизму, інформації, що порушує етичні, гуманістичні, моральні 
норми. 

Упродовж звітного періоду Міністерством інформаційної політики було 
реалізовано низку комунікативних кампаній у рамках підтримки культурної 
багатоманітності української нації, її спільної історії, що формує культурну 
самобутність українського народу. Прикладом таких заходів є комунікаційна 
кампанія «Ми різні, але ми єдині!» 2019 року на підтримку просування 
принципів толерантності, що сприятиме вихованню у населення поваги до 
національних меншин. Кампанія передбачала виготовлення тематичних 
відеороликів та сюжетів зовнішньої реклами, спрямованих на утвердження 
міжетнічної толерантності в українському суспільстві.  
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Також, з нагоди відзначення 9 серпня Міжнародного дня корінних народів 
світу в Україні була реалізована низка загальнонаціональних комунікаційних 
кампаній: «Три народи – один корінь» (2017 рік); «Корінні народи ‒ багатство 
України» (2018 рік). Також, запущено комунікаційну кампанію до Дня пам’яті 
жертв геноциду кримськотатарського народу. В 2017 році проводилась 
комунікаційна кампанія «Крим – Україна». 

Водночас заходи сприяння міжетнічній толерантності та міжкультурного 
діалогу та запобіганню дискримінації системно впроваджуються на рівні освіти 
як на національному, так і на регіональному рівнях.  

2017 року в конкурсному відборі макетів підручників для друку державним 
коштом було вперше запроваджено антидискримінаційну експертизу. Станом на 
сьогодні, вона є обов’язковою складовою І етапу конкурсного відбору 
підручників відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1002 
«Про затвердження Порядку конкурсного відбору підручників (крім 
електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників» від 17 липня 2019 року. 

Окрім цього, з метою сприяння розвитку міжкультурної освіти 
здійснюється впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для 
закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти. Впровадження курсу є 
інструментом розвитку громадянської, міжкультурної та миротворчої освіти в 
державі, спрямованого на формування толерантності, успішної міжкультурної 
комунікації, задоволення освітніх потреб національних меншин в Україні.  

У взаємодії з правозахисними громадськими об’єднаннями у закладах 
освіти України здійснюється впровадження системи служб порозуміння для 
впровадження програм шкільної медіації, зокрема в регіонах з найбільш 
вираженим поліетнічним складом населення та районах компактного 
проживання ромської національної меншини. Функціонування шкільних служб 
порозуміння в поліетнічних районах здійснюється через представництво різних 
етнічних груп з метою створення толерантного середовища в освітніх закладах 
та вирішення конфліктів мирним шляхом.  

Заходи щодо подолання міжетнічних стереотипів також реалізувалися в 
межах Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року та загальнонаціонального і 
регіональних планів заходів з її реалізації, зокрема в регіонах, для яких 
характерне традиційне компактне проживання ромської національної меншини. 
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⎯ Поважати принцип невтручання держави у релігійне життя українців та 
уникати будь-яких дій, які можуть загрожувати міжконфесійному миру 
в суспільстві. 

Відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави в Україні 
закріплене на законодавчому рівні (стаття 5 Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» № 987-XII від 1991 року та стаття 35 Конституції 
України). 

Упродовж звітного періоду в Україні у релігійній сфері відбулися значні 
зміни. У жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату розпочав процедуру 
надання автокефалії Православній Церкві України. Рішенням Синоду було 
скасоване зобов’язання Синодального листа 1686 року, відповідно до якого 
Київська митрополія підпорядковувалась Московському патріархату, були 
канонічно поновлені у своїх єпископських санах очільники УПЦ КП Філарет та 
УАПЦ Макарій, відновлено ставропігію (посольство) Вселенського патріархату 
в Києві. 

15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий Собор, на якому представники 
трьох Православних Церков України (УПЦ КП, УА’Ц і частково УПЦ) 
об'єдналися в єдину церковну структуру, яка була названа «Православна Церква 
України», а її предстоятелем був обраний митрополит Київський і всієї України 
Епіфаній. 6 січня 2019 року Православна Церква України (ПЦУ) отримала статус 
Автокефальної Церкви, який був наданий їй, із врученням Патріаршого і 
Синодального Томосу надання автокефального церковного устрою 
Православній Церкві в Україні  та включенням ПЦУ до диптиху православних 
церков світу, Вселенським патріархом Варфоломієм. «Київська Митрополія 
Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» була 
зареєстрована 30 січня 2019 року як релігійний адміністративний центр та 
представницький орган УПЦ (ПЦУ). Станом на початок 2021 року ця церковна 
юрисдикція визнана Константинопольською, Олександрійською, Елладською та 
Кіпрською православними церквами. Станом на 1 січня 2021 року Православна 
Церква України налічує на території України 7188 релігійних організацій (1 
центр, 52 управління, 6981 громада, 79 монастирів, 16 братств, 33 місії, 26 
духовних закладів освіти, 71 періодичне видання), справами яких опікуються 
4572 священнослужителі. 

Наданню автокефалії передували Звернення до Вселенського патріарха 
Варфоломія щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні 
(Постанова ВРУ від 16 червня 2016 року № 1422-VIII), а також Звернення 
Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу 
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про автокефалію Православній Церкві в Україні, підтримане Постановою ВРУ 
№ 2410-VIII від 19 квітня 2018 року. До цього звернення були додані звернення 
всіх ієрархів Української православної церкви Київського патріархату та 
Української автокефальної православної церкви, частини ієрархів Української 
православної церкви.  

Процедура звернення до Вселенського патріарха Варфоломія відповідає 
міжнародній практиці і не є втручанням держави у релігійне життя. Наприклад, 
у вересні 2020 року президент Македонії звернувся до Вселенського патріарха з 
проханням про надання Томосу про автокефалію Македонській православній 
церкві. Пізніше із аналогічною ’аявою звернувся Прем'єр-міністр Македонії 
Зоран Заєв. Після цього Вселенський патріарх Варфоломій І провів зустріч із 
послом Північної Македонії в Анкарі Гораном Тасковскі.  

Уряд України стурбований намаганням окремих релігійних організацій за 
межами України заперечити й розхитати міжконфесійний мир в Україні, а також 
спробами використання релігійних організацій для трансляції антиукраїнських 
ідей.  

Україна вживає заходи для збереження міжконфесійного миру в 
суспільстві та залишається поліконфесійною державою із високим рівнем 
релігійної свободи. Станом на 1 січня 2021 року релігійна мережа України 
представлена 37049 релігійними організаціями, що представляють: 
християнство, іслам, іудаїзм, буддизм, етнічні релігійні напрямки та нові 
релігійні рухи. Варто зазначити, що українському суспільству традиційно 
притаманна міжрелігійна терпимості та позитивна міжрелігійна взаємодія, 
оскільки історично Україна є батьківщиною численних релігійних рухів, зокрема 
протестантських та іудейських, до того ж різні християнські, іудейські та 
мусульманські спільноти існували на теренах сучасної України ще до 
виникнення Київської держави у X столітті. Актуалізація в сучасних умовах цієї 
традиції віротерпимості є складовою релігійної політики України. 

Певна частина релігійних організацій (зокрема, реформатів, лютеран, 
іудеїв, мусульман тощо) мають чітко окреслену етноконфесійну ознаку. 
Етноконфесійні релігійні організації охоплюють усі регіони держави. Зокрема, 
іудейські громади діють в усіх областях, Вірменська апостольська церква – в 19 
областях. Певні релігійні організації локалізовані в місцях компактного 
проживання відповідної національної меншини – це Закарпатська реформатська 
церква (Закарпатська область), корінного народу караїмів (Дніпропетровська, 
Харківська області та м. Київ). Діють також етноконфесійні громади корейців 
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(Корейська християнська методистська церква – Полтавська область) та китайців 
(Братство китайських християн віри євангельської в Україні). 

31 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 17 січня 2019 року 
№ 2673-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості 
релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій 
зі статусом юридичної особи», яким закріплені правові механізми зміни 
релігійною організацією своєї підлеглості діючим в Україні та за її межами 
релігійним центрам (управлінням), гарантії захисту майнових прав релігійних 
громад, спрощення процедури державної реєстрації релігійних організацій зі 
статусом юридичної особи. Законом № 2673-VIII внесені зміни до Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» та до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», зокрема в частині спрощення процедури державної 
реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи. 

Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України, у 2014 
році, суттєву роль у Збройних Силах України відіграють військові капелани. Для 
законодавчого закріплення статусу військових капеланів як 
військовослужбовців, визначення організаційно-правових засад взаємодії 
військових формувань і релігійних організацій у процесі забезпечення 
функціонування інституту військового капеланства з метою реалізації 
військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та членами їх сімей права на свободу 
совісті, світогляду та віросповідання з урахуванням поліконфесійності нашої 
держави було розроблено проєкт Закону Закону про Службу військового 
капеланства, прийнятого Верховної Радою України в першому читанні 21 травня 
2021 року. 

 

⎯ Продовжувати зусилля щодо розробки в консультації з усіма відповідними 
групами чіткої та узгодженої законодавчої та політичної бази щодо 
використання мов, щоб забезпечити надійні правові гарантії захисту та 
використання всіх мов меншин, зокрема чисельно менші. 

На законодавчому рівні закріплені правові гарантії збереження та розвитку 
всіх форм мовної багатоманітності української політичної нації, зкорема 
чисельно менші.  



Частина 2 
 

18  

Водночас упродовж звітного періоду Україна активно реалізовувала 
політику позитивних дій щодо української мови з метою забезпечення належної 
суспільної ролі державної мови. Головним чином, це стало можливим завдяки 
ухваленню Верховною Радою Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-
VIII. Ці заходи спрямовувались на подолання наслідків етномовних процесів, що 
мали місце під час перебування України в складі Радянського Союзу, зокрема 
мовної дискримінації українців та політики русифікації, інерція яких, зрештою, 
збереглась в умовах української незалежності.  

Попри те, що українці складали більшість від населення Української РСР 
(72,73% від загальної чисельності населення згідно з переписом населення 1989 
року), вони асимілювались за мовою внаслідок політики русифікації, заходи в 
межах якої уможливили домінантний статус російської мови. Це виражалось у 
переважанні російської мови серед мешканців міст, у суспільному житті, освіті, 
науці, медіа тодішньої Української РСР. Нерівноправне становище української 
мови у сфері освіти було закріплене Постановами ЦК КПРС «Про подальше 
вдосконалення й вивчення російської мови у союзних республіках» від 31 червня 
1978 року та «Про подальші заходи з вивчення російської мови в 
загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» 
(відповідно до якої на 15% збільшувались посадові оклади вчителів, які 
здійснювали навчальний процес російською мовою). Відтак, частка учнів, що 
навчалися в україномовних школах, упродовж 1955‒1987 років зменшилася з 
72,8% до 40,6%1. Аналогічні тенденції мали місце і в сфері книговидавництва та 
медіа: впродовж 1969‒1980-х років частка україномовних журналів зменшилася 
з 46% до 19%, книг – з 60% (3852 назви книг і брошур тиражем 80‒500 тис. 
примірників) до 24% (1893 назви книг і брошур тиражем 77 846 тис. примірників) 
за період з 1959 по 1980-ті роки2.  

Після цілеспрямованої асиміляційної політики русифікації, із здобуттям 
Україною незалежності в 1991 році розпочалися процеси відродження 
української ідентичності та мови, її повноцінної присутності в освітньому, 
інтелектуальному, мистецькому, політичному й економічному житті країни. Ці 
процеси тривають понині. 

Станом на 2015 рік, згідно з даними опитування Центру Разумкова, 
українську мову вважали рідною 60% громадян. 15% вважали рідною російську, 

 
1 Бажан, О. Г. (2002). Стан освіти, науки і культури в Українській РСР в середині 1960-х-80-ті роки. Педагогіка і 
краєзнавство, (1). ‒ С. 75 
2 Новородовська Н. (2019). Преса та журнальна періодика на території УРСР у 1970 – на початку 1980-х рр.: 
соціокультурний аналіз. Наукові записки з української історії, (45). ‒ С. 69 
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22% – і українську, і російську однаковою мірою, ще 2% – інші мови3. Водночас 
удома завжди або переважно розмовляли українською 49% людей, російською – 
24%, то українською, то російською спілкувалися вдома 25% українців, ще 1,4% 
– іншими мовами. За межами дому – на роботі, навчанні тощо – українською 
мовою спілкувалося 40% людей, переважно українською – 6%, російською 
мовою – 12%, переважно російською – 11%, ще 29% респондентів засвідчили про 
використання і української, і російської мови4. Тож спостерігається 
непропорційність використання російської мови частці російської національної 
меншини (рівень використання мови значно вищий, ніж частка населення, яка 
ідентифікує себе з російською національною меншиною). 

Схожа тенденція має місце і в публічній сфері, особливо у медіа та 
книговидавництві. У жовтні 2016 року українською мовою транслювалося лише 
30,6% телевізійного контенту семи найрейтинговіших телеканалів5. Водночас 
частка російськомовного контенту складала 34,4%, двомовного – 35%6. 
Частка газет, що видавалися українською мовою, становила лише 34%, 
російською – 61,5%, журналів – 24% українською проти 62% російською, книг – 
64%7. Російська мова домінувала також і в україномовному сегменті інтернету. 
Так, за результатами рейтингу 1000 найпопулярніших сайтів серед українських 
користувачів від Factum Group, україномовні сайти складають серед них 11%, 
двомовні – 22,2%, російськомовні – 66,8%8. 

Отже, в українському суспільстві станом на 2016 рік склалася ситуація 
функціональної нерівності між державною та російською мовами, 
невідповідність статусу та поширення російської мови частці російської 
національної меншини, а також обмежені можливості україномовного населення 
на реалізацію власних мовних прав щодо використання української мови у 
публічному просторі. У зв’язку з цим Україна ініціювала низку позитивних дій, 
спрямованих на подолання наслідків мовної асиміляції українців та реального 
набуття українською мовою статусу державної мови, покликаної також 
слугувати інструментом соціальної інтеграції українського суспільства.  

 
3 Центр Разумкова (2016). Особливості ідентичності окремих мовних і національних груп. URL: 
https://razumkov.org.ua/uploads/article/NSD161_cat.pdf   
4 Там само.  
5 Тексти (2016). Стан української мови. Щорічний моніторинг: Російська домінує в медіа та сфері послуг, 
українська – в освіті й кінопрокаті. URL: https://cutt.ly/NQP7PSp  
6 Там само.  
7 Там само. 
8 Портал мовної політики (2016). Становище української мови в українському сегменті інтернету. URL: 
http://language-policy.info/2016/10/stanovysche-ukrajinskoji-movy-v-ukrajinskomu-sehmenti-internetu/  

https://razumkov.org.ua/uploads/article/NSD161_cat.pdf
https://cutt.ly/NQP7PSp
http://language-policy.info/2016/10/stanovysche-ukrajinskoji-movy-v-ukrajinskomu-sehmenti-internetu/
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Водночас слід визнати відсутність правового регулювання застосування 
мов національних меншин України в окремих сферах суспільного життя. Попри 
те, що окремі особливості такого застосування мов національних меншин 
визначені в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII, посутнє регулювання цього 
питання вимагає ухвалення окремого Закону.  

На етапі прийняття та впровадження законодавчих змін у сфері 
застосування мов в Україні представниками профільних органів державної влади 
здійснювались усі необхідні консультативні та інформаційні заходи на 
центральному та регіональному рівні.  

Україна вживає заходів політики позитивних дій щодо збереження 
кримськотатарської мови як мови корінного народу України, яка перебуває у 
вразливому становищі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 квітня 
2021 року № 296-р схвалено Концепцію розвитку кримськотатарської мови. 
Документ покликаний створити умови для ревіталізації кримськотатарської 
мови до безпечного рівня шляхом законодавчого, інституційного, 
організаційного, фінансового, інформаційного та іншого забезпечення її 
функціонування як мови одного з корінних народів України. 

З метою консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та 
відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, 
спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів 
громадян України, розвитку кримськотатарської мови як важливої складової 
етнокультурної спадщини Українського народу, Указом Президента України від 
26 лютого 2021 року № 78/2021 «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію 
та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя» доручено Уряду розробити та затвердити Стратегію 
розвитку кримськотатарської мови на 2022–2032 роки. 

Така Стратегія та план заходів з її реалізації будуть ґрунтуватись на 
Концепції розвитку кримськотатарської мови, яка визначає базові підходи та 
основні напрями розроблення Стратегії. 

 

⎯ Запровадити гнучкість у впровадженні адміністративно-територіальної 
реформи та забезпечити, щоб доступність та якість освіти в школах з 
мовами меншин не постраждала в результаті регіоналізації доступу до 
них або в результаті створення великих шкіл-центрів.  
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Забезпечення гнучкості при впровадженні адміністративно-територіальної 
реформи та належний рівень забезпечення доступності та якості освіти в школах 
з мовами меншин було враховано під час затвердження методики формування 
спроможних територіальних громад та реформ в освітній сфері. 

Методика формування спроможних територіальних громад, затверджена 
постановою КМУ від 8 квітня 2015 року № 214 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 34), здійснюється з урахуванням: 

● здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні 
питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб 
населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

● історичних, географічних, соціально-економічних, природних, 
екологічних, етнічних, культурних особливостей розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць; 

● розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць; 

● фінансового забезпечення відповідних адміністративно-
територіальних одиниць; 

● трудової міграції населення; 
● результатів попередньої оцінки рівня спроможності спроможних 

територіальних громад (далі ‒ оцінка рівня спроможності); 
● оптимальних мереж соціальної інфраструктури та доступності 

публічних послуг у відповідних сферах. 

Оцінка рівня спроможності новостворених територіальних громад 
здійснювалась на основі критеріїв, що характеризують основні соціально-
економічні показники, які впливають на розвиток відповідної спроможної 
територіальної громади (далі ‒ критерії оцінки рівня спроможності). 

Показники чисельності учнів, що здобувають освіту в закладах загальної 
середньої освіти, розташованих на території спроможної територіальної 
громади, входять до критеріїв оцінки рівня спроможності спроможних 
територіальних громад. 

У процесі реалізації реформи децентралізації влади Міністерство освіти і 
науки України постійно привертає увагу органів місцевого самоврядування, 
управління освітою до виконання норми Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» (стаття 32) стосовно проведення консультацій, громадських 
обговорень з питань ліквідації, реорганізації закладів освіти, щоб доступність і 
якість освіти в класах з навчанням мовами національних меншин не постраждали 
внаслідок створення нових великих опорних шкіл. 
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⎯ Розробити комплексні та довгострокові заходи щодо підвищення 
доступності та якості викладання державної мови та викладання мови 
меншин у системі державної освіти шляхом заходів, спрямованих на 
досягнення належного балансу між просуванням державної мови та 
мовними правами осіб, що належать національним меншинам.  

Реалізація реформи у сфері освіти в Україні впродовж звітного періоду 
здійснювалась з урахуванням громадської думки та підтримки постійного 
діалогу з інститутами громадянського суспільства з числа національних меншин 
України під час опрацювання проєктів актів законодавства, зокрема шляхом 
розміщення їх на офіційному вебсайті. 

Упродовж 2017-2018 років Міністром освіти та науки України та 
заступником міністра проводились комунікативні та консультативні заходи в 
межах проведених робочих візитів до Закарпатської та Чернівецької областей з 
представниками шкіл з угорською та румунською мовою викладання, 
громадських об’єднань національних меншин, Ужгородського національного 
університету, Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 
обласних департаментів освіти та науки.  

Під час розроблення змін до освітнього законодавства, що стосується 
діяльності закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки 
України зверталось до громадських об’єднань національних меншин щодо 
надання пропозицій до проєкту змін законодавства в освітній сфері у зазначеній 
частині. Також, упродовж звітного періоду здійснювалось широке коло 
консультативних зустрічей з представниками громадських об’єднань 
національних меншин та всіх зацікавлених осіб як на етапі розробки, так і на 
етапі консультацій щодо імплементації законодавчих змін щодо мови в освіті.  

Впровадження реформ у системі освіти України здійснювалось з 
урахуванням необхідного балансу між забезпеченням вільного володіння 
державною мовою, що важливо для інтеграції суспільства та рівних 
можливостей випускників закладів середньої та вищої освіти, та мовними 
правами осіб, які належать до національних меншин. Упродовж звітного періоду 
розроблені та здійснюється реалізація комплексних та довгострокових заходів 
щодо підвищення доступності та якості викладання державної мови.  

Міністерством освіти і науки України розроблено Дорожню карту 
імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної 
середньої освіти на 2019-2023 роки (наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 399 від 27 березня 2019 року), що окреслює основні завдання задля створення 



Частина 2 
 

23  

якісно нових умов у класах з навчанням мовами національних меншин. 
Документ розроблений з урахуванням рекомендацій Європейської комісії «За 
демократію через право» (Венеційська комісія). 

На виконання заходів дорожньої карти у зв’язку із поступовим 
збільшенням кількості навчальних годин українською мовою в закладах 
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, закуплено 
обладнання для 635 кабінетів української мови (46 800 тис. грн) для закладів 
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 929-р). 
Також виділено кошти з державного бюджету на закупівлю україномовних 
дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
мовами національних меншин на 50 000 000 гривень (постанова Кабінету 
Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1012).  

Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» від 25 квітня 2020 року № 2704-VIII було внесено зміни до 
Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про освіту» (пункт 3), 
згідно з якими для осіб, які належать до корінних народів, національних меншин 
України та розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 
2018 року, встановлено перехідні періоди різної тривалості для поступового 
збільшення кількості навчальних годин державною мовою – до 1 вересня 2020 
року та 1 вересня 2023 року (для осіб, що належать до національних меншин, 
мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу). 

Запровадження перехідних періодів різної тривалості пов’язане з 
особливостями кожної національної меншини (мовне середовище, у якому 
проживає меншина, мовна група, до якої належить відповідна мова тощо), що 
визначають відповідні освітні можливості здобувачів освіти, потребують різних 
ресурсів (забезпечення підручниками, підвищення кваліфікації вчителів тощо) і 
часу для втілення нового підходу в організації освітнього процесу. 

У статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено 
модель навчання державною і рідною мовами для закладів загальної середньої 
освіти з класами (групами) з навчанням мовами, що належать до офіційних мов 
Європейського Союзу: «особи, які належать до національних меншин України, 
мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, та реалізують право на 
навчання відповідними мовами в державних, комунальних чи корпоративних 
закладах освіти, здобувають:  



Частина 2 
 

24  

● базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20 відсотків 
річного обсягу навчального часу у 5 класі із щорічним збільшенням 
такого обсягу (не менше 40 відсотків у 9 класі);  

● профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60 
відсотків річного обсягу навчального часу; 

● особи, які належать до інших національних меншин України, здобувають 
у державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти базову та 
профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 
відсотків річного обсягу навчального часу». 

Пропонована в статті 5 Закону модель передбачає додавання в міру 
готовності дитини більшого компоненту державною мовою, але водночас 
визначає лише обсяги часу, відведені на викладання тією чи іншою мовою 
(відповідно можливе викладання певного предмету двома або й більше мовами). 

Водночас заклад освіти визначає у своїй освітній програмі, які саме 
предмети, з якого класу та якою мовою (мовами) викладати. 

Так, згідно зі статтею 11 Закону, «заклад освіти розробляє та використовує 
в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної 
загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для 
декількох рівнів освіти. Освітні програми можуть бути розроблені на основі 
відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених 
суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи 
юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти відповідно до вимог цього Закону. Рішення про 
використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової 
освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною 
радою закладу освіти». 

З метою підвищення мовних компетентностей та подолання мовних 
бар’єрів учителів при переході на викладання окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів) державною мовою Міністерство освіти і науки України у 
співпраці з ГО «Український світ» підготувала безкоштовний онлайн-курс з 
мовного менеджменту в освіті та комунікативні стратегії (https://emova.language-
ua.online/courses/EMOVA101). Повноцінно пройшли курс і отримали 
сертифікати 1707 слухачів. 

Упродовж 2019 року за фінансової підтримки ЄС здійснювалась реалізація 
проєкту «Навчаємося разом», відбулися пришкільні табори «БомбеЗНО» для 
учнів шкіл з навчанням угорською та румунською мовами Закарпатської і 
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Чернівецької областей. Також у рамках проєкту «Фінська підтримка реформи 
української школи» проведено Літню академію для вчителів української мови, 
які навчають у класах з навчанням румунською і угорською мовами; у 2020 
Літню академію проведено в режимі онлайн. 

Постановою КМУ від 24 липня 2019 року № 688 «Про внесення змін до 
Державного стандарту початкової освіти» доповнено Державний стандарт 
початкової освіти окремим додатком, де прописуються м’якші обов’язкові 
результати навчання здобувачів освіти з української мови та літератури для 
корінних народів та національних меншин, ніж ті, які визначені для учнів, для 
яких українська мова є рідною, включено варіант базового навчального плану 
початкової освіти для класів (груп) з українською мовою навчання представників 
корінних народів та національних меншин. 

Сприяння створенню та діяльності мережі комунальних курсів з вивчення 
державної мови, зокрема в місцях компактного проживання національних 
меншин визначено серед завдань «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки», затвердженої Постановою КМУ від 
5 серпня 2020 року № 695. 

⎯ Брати до уваги культурну самобутність та спадщину осіб, що належать 
до національних меншин, під час процесу реформ. 

Впровадження реформ в освітній сфері України, що здійснювались у 
звітний період, відбувалось із дотриманням конституційних гарантій щодо 
реалізації прав на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 
державних і комунальних закладах освіти або через національні культурні 
товариства. Відповідні гарантії закріплені у прийнятому Законі України № 2704-
VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 
квітня 2019 року. 

Було внесено зміни до Прикінцевих і перехідних положень Закону України 
«Про освіту», згідно з якими для осіб, які належать до корінних народів, 
національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти 
до 1 вересня 2018 року, встановлено перехідні періоди різної тривалості для 
поступового збільшення кількості навчальних предметів, що вивчаються 
державною мовою. 

Запровадження перехідних періодів різної тривалості пов’язане з 
особливостями кожної національної меншини (мовне середовище, у якому 
проживає меншина, мовна група, до якої належить відповідна мова тощо), що 
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визначають відповідні освітні можливості здобувачів освіти, потребують різних 
ресурсів (забезпечення підручниками, підвищення кваліфікації вчителів тощо) і 
часу для втілення нового підходу в організації освітнього процесу.  

Детальніше інформація викладена у положеннях Доповіді до статті 14 
Рамкової Конвенції. 

⎯ Виконувати рекомендації, викладені у Висновку Венеційської комісії щодо 
положень Закону про освіту від 5 вересня 2017 року. 

Україна докладає зусиль для створення умов вільного, всебічного розвитку 
та самореалізації громадян України, незалежно від їхнього етнічного 
походження. Реалізація Закону України «Про освіту» здійснюватиметься згідно 
з рекомендаціями Європейської Комісії «За демократію через право» 
(Венеційська Комісія), що містяться у її Висновку від 11 грудня 2017 року 
№ 902/2017, забезпечуючи справедливий баланс між підвищенням якості 
викладання державної мови та збереженням мовної самобутності національних 
меншин України. 

З метою належної реалізації Закону України «Про освіту» та з урахуванням 
рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська 
комісія) Міністерством освіти і науки України розроблено Дорожню карту 
імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної 
середньої освіти на 2019-2023 роки (наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 399 від 27 березня 2019 № 399), що окреслює основні завдання задля 
створення якісно нових умов у класах з навчанням мовами національних 
меншин. У звітний період Міністерством освіти і науки України на системному 
рівні здійснювались виконання відповідних заходів дорожньої карти. 

Відповідно до рекомендацій Венеційської комісії та статті 13 Рамкової 
конвенції, у пункті 10 статті 5 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» від 16 січня 2020 року приватні школи були звільнені від попередніх 
мовних вимог. Згідно з цією нормою, приватні заклади загальної середньої освіти 
мають право вільного вибору мови навчання, а також зобов’язання забезпечити 
опанування учнями державної мови відповідно до державних стандартів.  

Також, за результатами врахування рекомендацій Венеційської комісії, 
посилено гнучкість імплементації законодавства для забезпечення значного 
рівня викладання офіційними мовами ЄС для відповідних меншин. Відтак, 
продовжено перехідний період імплементації нових освітніх моделей. Особи, які 
навчаються мовами меншин, котрі є офіційними мовами ЄС, продовжують таку 
освіту до 1 вересня 2023 року (початковий варіант — до 1 вересня 2020 року). 
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Варто зазначити, що модель поступового збільшення навчального компоненту 
державною мовою визначає лише обсяги часу, відведені на викладання тією чи 
іншою мовою. Які саме предмети вивчати, з якого класу та якою мовою (мовами) 
викладати — все це визначає заклад освіти у своїй освітній програмі.  

 
Інформація про комплексні та довгострокові заходи щодо підвищення 

доступності та якості викладання державної мови та викладання мови меншин у 
системі державної освіти детально викладена у попередніх положеннях Частини 
ІІ цієї Доповіді, а також у положеннях Доповіді до статей 12‒14 Рамкової 
конвенції.  

 
⎯ Вжити всіх необхідних заходів для припинення без подальших затримок 

практик, які ведуть до серйозного порушення прав ромських дітей у 
школах, та подвоїти зусилля щодо усунення інших недоліків, з якими 
стикаються діти ромів. 

У межах реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року органи державної влади 
здійснювали системні кроки щодо подолання практик, які призводять до 
порушення прав дітей ромів.  

Упродовж звітного періоду органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, а також керівниками закладів освіти продовжувалося 
проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на протидію 
упередженому ставленню до осіб, що належать до ромської національної 
меншини.  

У 2020 році у всіх регіонах України на постійній основі продовжували 
здійснювати заходи заохочення та забезпечення реєстрації дітей представників 
ромської національної меншини, передбачені річними планами заходів щодо 
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року. Протягом 2020 року було 
складено 2 667 актових записів про народження, з яких лише 152 – з пропуском 
місячного строку, 2019 року – 2459. 

Водночас українська влада ініціює спроби з покращення та полегшення 
процедури реєстрації дітей, зокрема й представників національних меншин. 
Наразі реалізується пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Свідоцтво 
про народження у пологовому будинку», який передбачає створення при 
закладах охорони здоров’я фронт-офісів, які надаватимуть послуги прийому та 
видачі документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження 
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дитини. На цьому етапі проєкт обмежується лише Одеською областю: станом на 
2020 рік функціонувало 34 такі фронт-офіси. 

З метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу 
громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження 
(наказ Міністерства юстиції України від 26 серпня 2015 року № 1593/5 «Деякі 
питання організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, 
пов’язаної з державною реєстрацією народження дитини») станом на 1 січня 
2021 року всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану України мали 
можливість надавати послугу щодо прийому документів, необхідних для 
державної реєстрації народження дитини, у тому числі представників 
національних меншин, та видачі відповідного свідоцтва безпосередньо у 
пологових відділеннях. Такою послугою у 2020 році скористалося 60 487 
громадян  

У місцях компактного проживання ромів в Україні впроваджуються 
практики проведення заходів щодо роз’яснювальної роботи серед батьків з числа 
ромів щодо значення освіти для реалізації прав дітей ромів, їх суспільної 
інтеграції та особистої самореалізації. 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. 

Україна не вживає заходів сегрегації в процесі навчання учнів-ромів в 
закладах освіти. У місцях компактного проживання представників ромської 
народності Закарпатської області організація освітнього процесу зумовлена 
дотриманням вимог статті 13 Закону України «Про освіту», відповідно до якої 
кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі 
освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання 
особи. Більшість дітей-ромів навчається спільно з представниками інших 
національних меншин, з якими проживають разом на певній території. 

З метою запобігання проявам радикалізму, расизму, ксенофобії та інших 
форм екстремізму у дітей, недопущення дискримінації представників 
національних меншин (зокрема й ромської) в закладах системи освіти України 
відбувалися такі заходи: 
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• інформаційно-правові години: «Захист прав дітей ромів», «Знаємо 
свої права, виконуємо обов’язки», «Поважаємо інших – шануємо 
себе»; 

• практичні заняття, присвячені вивченню проблем ксенофобії, 
антисемітизму, дискримінації та расизму в сучасному світі; 

• просвітницько-мистецькі акції «Діти проти насильства» спільно з 
працівниками ювенальної превенції; 

• перегляд мультимедійних презентацій про життя ромів в Україні на 
тему: «Роми України», «Ромська національність – історія, культура 
та традиції»; 

• конкурси малюнків та плакатів: «Всі ми різні, але в правах усі рівні», 
«Толерантність – шлях до згоди», «Абетки миру», «Діти проти 
расової дискримінації»; 

• виховні години: «Звичаї та традиції різних народів», «Поширення 
ксенофобських та расистських проявів серед дітей. Причини, 
наслідки», «Толерантність у взаємовідносинах між людьми», 
«Прояви расової дискримінації і боротьба з ними»; 

• тематичні виставки художньої та публіцистичної літератури «В 
єдиній сім’ї українській», «Україна в європейській родині»; 

• психологічні тренінги: «Мислення ксенофоба: логіка, загрози і 
закони страху», «Учимося спілкуватись та поважати інших», «Як 
спілкуватись продуктивно»; 

• тематичні уроки та круглі столи: «Україна багатонаціональна 
держава. Можливості розвитку націй і національностей», «Протидія 
ксенофобії, расизму в молодіжному середовищі», «Ні расизму»; 

• засідання клубу старшокласників «Допоможи ближньому», «Я серед 
людей», «У дружбі наша сила»; 

• батьківський всеобуч «Молодіжні субкультури»; 
• анкетування учнів 8-11 класів «Чи толерантні Ви?», «Що я знаю про 

толерантність?»; 
• Міжнародний фестиваль «Коледж збирає друзів», семінар – тренінг 

«Зупинимо насилля». 
Відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту» 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. 
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Упродовж звітного періоду, відповідальними органами влади 
здійснювались заходи щодо соціального захисту позбавлених сімейного 
виховання дітей, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, 
залишили заклади освіти, потребують соціально-психологічної реабілітації, 
зокрема 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.  

Зокрема, у Закарпатської області за підсумками 2020 року спостерігається 
зменшення кількості 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 
до 733 дітей у 277 сім’ях 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. 

В установленому законодавством порядку протягом звітного періоду 
надавалася соціальна підтримка сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям 
шляхом призначення відповідних видів державної допомоги у 2020 році. 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. 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, у яких виховується 6 392 дитини. 

Виконання у 2020 році Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року позначилося суттєвими викликами у зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. В 
умовах карантину вжито заходів щодо створення належних умов для доступу 
дітей – представників національних меншин – до якісних освітніх послуг, а саме: 
методичне забезпечення організації дистанційної форми здобуття освіти, 
забезпечення вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти з 
навчанням мовами національних меншин НУШ навчальними матеріалами 
«Навчаємось разом дистанційно»; проведені консультації та надано методичну 
допомогу вчителям та керівникам закладів загальної середньої освіти з 
навчанням мовами національних меншин щодо роботи з дітьми-ромами. 

Зважаючи на виклики пандемії, керівникам органів управління освітою 
доручено організувати проведення аудиту щодо забезпеченості ґаджетами, 



Частина 2 
 

31  

персональними комп’ютерами, іншими технічними засобами навчання та 
доступу до мережі інтернет учнів, зокрема дітей із сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, з метою якісного проведення дистанційної 
форми здобуття освіти із використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та вирішення питання дистанційної форми здобуття 
освіти 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) вирішувалося шляхом укладання угод, актів для передачі 
у тимчасове користування, купівлі за рахунок різних джерел фінансування, не 
заборонених законодавством, забезпечивши таким чином участь їх у 
дистанційній формі здобуття освіти. 

⎯ Змінюючи адміністративні межі, переконатися, що права і свободи, що 
випливають з Рамкової конвенції, не обмежуються через зміну пропорцій 
населення в певній місцевості, а також що ефективну участь 
представників національних меншин в обговореннях на місцевому рівні 
гарантовано. 

Попри те, що внаслідок реформи адміністративно-територіального устрою 
та місцевого самоврядування відбулися певні зміни в етнічному співвідношенні 
місцевого населення, зокрема в районах та об’єднаних територіальних громадах, 
ці зміни не справили негативного ефекту на можливості представництва 
національних меншин в органах місцевого самоврядування та отримання ними 
публічних послуг. Реалізація зазначених реформ надає громадам, зокрема в 
поліетнічних регіонах України, більше можливостей для їх розвитку та 
розширює можливості ефективної участі, зокрема представників національних 
меншин, у вирішенні питань, що їх стосуються. Оскільки більшість владних 
повноважень та фінансових ресурсів передається на рівень спроможних 
територіальних громад, це створює необхідні умови забезпечення активної 
участі національних меншин в культурному, соціальному житті територіальних 
громад та розширює їхні можливості впливу щодо покращення якості публічних 
послуг, що надаються на місцях. 

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 8 квітня 2015 року № 214 
затвердив Методику формування спроможних територіальних громад, 
відповідно якому формування спроможних територіальних громад здійснюється 
з урахуванням, зокрема, історичних, географічних, соціально-економічних, 
природних, екологічних, етнічних, культурних особливостей розвитку 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.  
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Відповідно до норм чинного законодавства, будь-які громадяни, зокрема 
представники національних меншин, в тому числі особи, які належать до 
ромської спільноти, мають право обиратися на посади депутатів сільських, 
селищних, міських рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, 
селищних, міських голів та входити до складу виконавчих органів місцевого 
самоврядування територіальних громад.  

 
Докладніша інформація викладена в Частині 3 за статтею 16 Рамкової 

конвенції.
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ЧАСТИНА 3. ПОДАЛЬШІ ЗАХОДИ, ВЖИТІ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ. 

ПОСТАТЕЙНІ КОМЕНТАРІ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНВЕНЦІЇ 

Стаття 1 
Захист національних меншин та прав і свобод осіб, які належать до цих 
меншин, є невід’ємною частиною міжнародного захисту прав людини і як 
такий є одним із напрямів міжнародного співробітництва. 

Стаття 2 
Положення цієї Рамкової конвенції застосовуються сумлінно, в дусі 
взаєморозуміння, терпимості та згідно з принципами добросусідства, 
дружніх відносУкраїнапівробітництва між державами. 

З питань забезпечення прав національних меншин Україна продовжує 
співпрацювати з такими міжнародними організаціями та їх робочими органами: 

 
1) Організація Об’єднаних Націй (Комітет ООН з ліквідації расової 

дискримінації, Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
– UNESCO); 

2) Рада Європи (Консультативний комітет Рамкової конвенції про захист 
прав національних меншин, Європейська комісія Ради Європи проти расизму та 
нетерпимості, Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин, Керівний комітет Ради Європи з питань розмаїття, інклюзії та 
антидискримінації, Комітет експертів Ради Європи з питань ромів та кочівників 
– ADI-ROM); 

3) Організація з безпеки та співробітництва у Європі (Офіс Верховного 
комісара ОБСЄ у справах національних меншин та Бюро з демократичних 
інститутів та прав людини, Координаційний пункт з питань ромів та синті Бюро 
демократичних інститутів та прав людини; 

4) Міжнародна організація з міграції. 

Питання захисту та реалізації прав нУкраїнаьних меншин включені в плани 
заходів Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО 
впродовж звітного періоду. Створення умов для побудови гармонійного 
суспільства з урахуванням етнокультурних потреб корінних народів та 
національних меншин відповідно до стандартів Європейського Союзу також 
закріплено в рамках Річної національної програми на 2020 рік, затвердженої 
Указом Президента України від 26 травня 2020 року № 203, та на 2021 рік, 
затвердженої Указом Президента України від 11 травня 2021 року № 189. 

У рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки 
здійснюється реалізація проєкту «Захист національних меншин, включаючи 
ромів та мов меншин в Україні», який стартував у вересні 2018 року. 
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26-28 квітня 2017 року вперше в Україні відбувся Міжнародний 
тематичний візит спеціального комітету експертів Ради Європи з питань ромів 
та кочівників (CAHROM) з метою обміну досвідом у сфері впровадження 
національних Стратегій щодо ромської національної меншини. Другий візит 
щодо самореалізації та соціальної відповідальності ромів у різних сферах 
суспільного життя (освіта, ринок праці, спорт тощо) як повноправних 
громУкраїнааїни відбувся 25-27 червня 2019 року у Харкові.  

У рамках укладених міждержавних договорів Україна співпрацює з питань 
реалізації прав національних меншин з їхніми державами споріднення. Таке 
співробітництво має формат міжурядових двосторонніх комісій. Зокрема, станом 
на сьогодні триває діяльність: 

● двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, 
освіти і культури; 

● змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення 
прав осіб, які належать до національних меншин; 

● змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав 
національних меншин; 

● міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб 
німецького походження, які проживають в Україні. 

У звітний період були проведені засідання двосторонніх комісій з питань 
забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. 

Стаття 3. 
1. Кожна особа, яка належить до національної меншини, має право вільно 

вирішувати, вважатися чи не вважатися їй такою, і це рішення або 
здійснення прав у зв’язку з ним не повинно завдавати шкоди такій особі. 

2. Особи, які належать до національних меншин, можуть здійснювати 
права і свободи, що випливають з принципів, проголошених у цій 
Рамковій конвенції, одноосібно та разом з іншими. 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 
⎯ докласти всіх зусиль для забезпечення якнайшвидшого проведення 

всебічного перепису населення; переглядати, в тісній консультації з 
представниками меншин, методологію перепису, формулювання запитань 
та гарантії добровільних та поінформованих відповідей. 

Пункт 1  

У національному законодавстві України залишається чинною та незмінною 
стаття 11 Закону України «Про національні меншини в Україні» такого змісту: 
«Громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати 
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національність. Примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї 
національності не допускається».  

Відповідно до положень статті 11 Конституції України держава сприяє 
розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних 
народів та національних меншин України. Крім того, пунктом 3 статті 92 
Основного Закону України встановУкраїнао права національних меншин та 
корінних народів визначаються виключно законами України.  

Пункт 2  

Україна визнає усі національні меншини, ратифікувала Рамкову конвенцію 
без застережень. Національним законодавством України не передбачено 
відступи й обмеження щодо зобов’язань, передбачених цим міжнародним актом. 
ПоложеннУкраїнавої конвенції чинні на всій території України, однак через 
тимчасову окупацію частини території України, Україна не може у повному 
обсязі гарантувати дотримання положень Рамкової конвенції про захист 
національних меншин на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 

 
На національному рівні закріплені законодавчі гарантії реалізації прав і 

свобод національних меншин — як на індивідуальному рівні, так і в рамках 
діяльності громадських об’єднань національних меншин. Незмінними 
залишаються положення статті 13 Закону України «Про національні меншини в 
Україні»: «Громадяни, які належать до національних меншин, вільні у виборі 
обсягу і форм здійснення прав, що надаються ї’ чинним законодавством, і 
реалізують їх особисто, а також через відповідні державні органи та створювані 
г’омадські об'єднання. Участь або неучасть громадянина України, який належить 
до наУкраїнаної меншини, у громадському об'єднанні національної меншини не 
може служити підставою для обмеження його прав». 

Україна докладає зусиль, аби забезпечити законодавче регулювання 
статусу та діяльності корінних народів. Так, 1 липня 2021 року Верховна Рада 
ухвалила Закон України «Про корінні народи України» № 1616-IX. Цей документ 
має рамковий характер, він покликаний визначити права корінних народів 
України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку 
української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності таких народів.  

Також членами Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин готується нова редакція 
Закону «Про національні меншини в Україні» («Про національні спільноти 
України») у зв’язку з тим, що положення діючого Закону 1992 року втратили 
актуальність. У ході підготовки законопроєкту було залучено Верховного 
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Комісара ОБСЄ з питань національних меншин, який на прохання профільної 
Робочої групи підготував та направив свої коментарі та практичні пропозиції 
щодо удосконалення окремих положень зазначеного законопроекту. 4 червня 
2021 року, після серії моніторингових візитів у місця компактного проживання 
національних меншин (Донецька, Запорізька, Одеська, Чернівецька, 
Закарпатська області), проведених Комітетом з питань прав людини, було 
організоване громадське обговорення проєкту Закону. 

 
Рекомендація Комітету міністрів для України: 

Україна усвідомлює значення загальнонаціонального перепису для 
вироблення ефективної політики у сфері забезпечення прав і свобод 
національних меншин. В рамках підготовки до Всеукраїнського перепису 
населення у 2020 році Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 
року № 424 утворено Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню 
Всеукраїнського перепису населення. Державною службою статистики також 
був проведений пробний перепис населення у грудні 2019 року. 

Водночас слід констатувати неможливість проведення повноцінного 
загальнонаціонального опитування через тимчасову окупацію Російською 
Федерацією невід’ємних частин території України – Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, а також окремих районів у Донецькій та Луганській 
областях (на яких сумарно за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 
року проживало 9,8 млн осіб, що станом на 5 грудня 2001 року складало 20,23% 
від всього населення України). Результати такого опитування за теперішніх умов 
будуть необ’єктивними. Велика частина населення, зокрема (на Кримському 
півострові – переважно) представники національних меншин, є станом на 
сьогодні внутрішньо переміщеними особами. Це – одна з причин неможливості 
проведення повноцінного опитування.  

Враховуючи поширення світової пандемії коронавірусної хвороби 
(COVID-19), а також відсутність у проєкту державного бюджету видатків, 
необхідних для проведення Всеукраїнського перепису населення у 2020 році, 
Урядом України було прийняте рішення про перенесення Всеукраїнського 
перепису населення на 2023 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
9 грудня 2020 року № 1542-р.). Постановою Кабінету Міністрів України від 24 
березня 2021 року № 252 Голова Державної служби України з етнополітики та 
свободи совісті включена до складу Міжвідомчої комісії з питань сприяння 
проведенню Всеукраїнського перепису населення. 

На виконання статті 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 
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числа працюючого та непрацюючого населення. Заходи щодо формування 
персонального складу тимчасового переписного персоналу будуть 
здійснюватися на регіональному рівні.  

Напрацьований досвід залучення ромських медіаторів до проведення 
перепису населення. Так, під час пробного перепису населення у грудні 2019 
року в частині Оболонського району м. Києва та Пісківс’кій об'єднаній 
територіальній громаді (ОТГ) Бородянського району Київської області, що 
відбувся на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 
2018 року № 504-р «Про проведення пробного перепису населення», було 
залучено медіатора (посередника) Міжнародної благодійної організації 
«Ромський жіночий фонд «Чіріклі». 

Стаття 4.  

1. Сторони зобов’язуються гарантувати особам, які належать до 
національних меншин, право рівності перед законом та право на 
рівний правовий захист. У зв’язку з цим будь-яка дискримінація на 
підставі приналежності до національної меншини забороняється. 

2. Сторони зобов’язуються вжити, у разі необхідності, належних 
заходів з метою досягнення у всіх сферах економічного, соціального, 
політичного і культурного життя повної та справжньої рівності між 
особами, які належать до національної меншини, та особами, які 
належать до більшості населення. У зв’язку з цим вони належним 
чином враховують конкретне становище осіб, які належать до 
національних меншин. 

3. Заходи, вжиті відповідно до пункту 2, не розглядаються як акт 
дискримінації. 

 
Рекомендація Комітету міністрів для України: 

⎯ у пріоритетному порядку та в тісній консультації із зацікавленими 
групами ухвалити необхідну комплексну законодавчу базу для захисту 
національних меншин, що передбачатиме ефективні механізми реалізації. 

Пункт 1  

На національному рівні закріплені законодавчі гарантії реалізації прав і 
свобод національних меншин — як на індивідуальному рівні, так і в рамках 
діяльності громадських об’єднань національних меншин. Незмінними 
залишаються положення статті 13 Закону України «Про національні меншини в 
Україні»: «Громадяни, які належать до національних меншин, вільні у виборі 
обсягу і форм здійснення прав, що надаються їм чинним законодавством, і 
реалізують їх особисто, а також через відповідні державні органи та створювані 
громад’ькі об'єднання. Участь або неучасть громадянина України, який 
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належить до національної меншини, у громадсь’ому об'єднанні національної 
меншини не може служити підставою для обмеження його прав». 

У березні 2021 року була прийнята Національна стратегія у сфері прав 
людини. У цьому документі визначено основні завдання забезпечення захисту 
прав людини в Україні. Одним із завдань цієї Стратегії визначено забезпечення 
умов для розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 
корінних народів і національних меншин. Стратегія також буде підтримана 
Планом дій на 2021-2023 роки, який включатиме конкретні дії та завдання для 
всіх органів виконавчої влади, що беруть участь у реалізації Стратегії. 

До грудня 2020 року в Україні була чинною Стратегія захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, 
Національна стратегія у сфері прав людини до 2020 року та відповідні Плани дій 
з їх реалізації на період до 2020 року. Обидва документи містять окремі змістовні 
розділи, присвячені питанням запобігання та протидії дискримінації. 

І хоча гарантії недискримінації у тому чи іншому вигляді містяться майже 
у кожному галузевому зУкраїнаУкраїна продовжує здійснювати кроки з 
удосконалення національного законодавства з протидії дискримінації. Протягом 
2016-2020 років законодавство України було доповнено законодавчими актами 
та змінами у частині питань, що стосуються недопущення та протидії 
порушенням рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної 
належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. 

Зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року 
№ 359 «Про внесення зміни до розділу II Класифікатора звернень громадян» 
позицію 120 у графі «Зміст питання» було доповнено словами «Запобігання 
дискримінації». 

Також, Законом України від 20 грудня 2019 року № 2617-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 
було посилено відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання 
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження 
національної честі та гідності, або образа почуттів’громадян у зв'язку з їхніми 
релігійними переконаннями, пряме чи непряме обмеження прав або 
встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками (кримінальне правопорушення, передбачене 
частиною першою статті 161 Кримінального кодексу України). 
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Документом також посилено відповідальність за ввезення в Україну творів, 
що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 
нетерпимість та дискримінацію, з метою збуту чи розповсюдження або їх 
виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою 
або їх збут чи розповсюдження, примушування до участі в їх створенні, а також 
за ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і 
жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а 
також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують 
культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість 
та дискримінацію (кримінальні правопорушення, передбачені частинами 
першою та другою статті 300 Кримінального кодексу України). 

До того ж, частина друга статті 110 «Посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України», статті 115 «Умисне вбивство», статті 121 «Умисне 
тяжке тілесне ушкодження», статті 126 «Побої і мордування», статті 127 
«Катування», статті 129 «Погроза вбивством» Кримінального кодексу України 
отримали такі додаткові кваліфікуючі ознаки, як вчинення кримінального 
правопорушення з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. 

В Україні діє Закон України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні». У цьому Законі дається визначення таких термінів, як 
«антидискримінаційна експертиза», «дискримінація», «непряма дискримінація», 
«підбурювання до дискримінації», «позитивні дії», «пособництво у 
дискримінації», «пряма дискримінація», «утиск». Зазначеним Законом 
проголошено принципи недискримінації, на яких ґрунтується законодавство 
України. Такими принципами є: 

1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 
2) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; 
3) повагу до гідності кожної людини; 
4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб. 

Також у цьому Законі зазначено форми дискримінації, основні напрями 
державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації, механізми 
забезпечення запобіганню та протидії дискримінації, а також запроваджено 
проведення антидискримінаційної експертизи та громадської 
антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів. 

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України (реєстр. № 
5488 від 13 травня 2021 року) «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 
боротьби з проявами дискримінації», поданий Кабінетом Міністрів України. Цей 
законопроєкт підготовила Національна поліція України на виконання підпункту 
3 пункту 105 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
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людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р., пунктів 26, 52, 53 
Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106. Законопроєктом 
передбачено доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення 
статтею 188-56 (Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації), наділення уповноважених осіб Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини та представників Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини правом складати протоколи, а суддів 
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів – повноваженнями 
з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-

56 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у редакції 
законопроєкту), а також доповнення статті 35 цього кодексу такою обставиною, 
що обтяжує відповідальність за адміністративне правопорушення, як учинення 
правопорушення з мотивів нетерпимості.  

Також, 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про 
корінні народи України» № 1616-IX. Цей документ має рамковий характер, він 
покликаний визначити права корінних народів України та особливості їхньої 
реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також 
розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.  

Окрім цього, членами Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин готується нова 
редакція Закону «Про національні меншини в Україні» («Про національні 
спільноти України») у зв’язку з тим, що положення діючого Закону 1992 року 
втратили актуальність. У ході підготовки законопроєкту було залучено 
Верховного Комісара ОБСЄ з питань національних меншин, який на прохання 
профільної Робочої групи підготував та направив свої коментарі та практичні 
пропозиції щодо удосконалення окремих положень зазначеного законопроекту. 
4 червня 2021 року, після серії моніторингових візитів у місця компактного 
проживання національних меншин (Донецька, Запорізька, Одеська, Чернівецька, 
Закарпатська області), проведених Комітетом з питань прав людини, було 
організоване громадське обговорення проєкту Закону. 

Конституція України гарантує можливість для кожного отримати 
безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії 
осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у передбачених законом 
випадках. Зміст права на безоплатну правову допомогу та порядок його 
реалізації визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу». 
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Статтею 4 зазначеного Закону визначено, що при реалізації права на 
безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи 
обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Зокрема, у разі якщо особи, які мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, не володіють державною мовою, для забезпечення надання 
таким особам безоплатної вторинної правової допомоги постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1048 передбачена можливість 
залучення перекладачів. 

Для інформування представників національних менших про право на 
безоплатну правову допомогу та порядок його реалізації підготовлено 
інформаційні буклети, які перекладено 15 мовами національних меншин. Крім 
того, такі буклети розміщені у вільному доступі на єдиному сайті системи 
надання безоплатної правової допомоги 
(https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/buklety-pro-bezoplatnu-pravovu-
dopomogu-15-movamy/). 

Фахівцями центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 
постійній основі проводяться інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо прав 
громадян та порядку їх захисту, у тому числі щодо захисту прав представників 
національних меншин, запобігання та протидії дискримінації за національністю, 
мовною чи іншими ознаками. 

 
Пункт 2 

З метою досягнення справжньої рівності Уряд України здійснює заходи 
політики позитивних дій щодо вразливих груп з числа національних меншин.  

У звітний період тривала реалізація Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року 
шляхом впровадження заходів її реалізації на щорічній основі. Окремі позитивні 
результати реалізації Стратегії на період до 2020 року відзначено у Четвертому 
висновку Консультативного комітету щодо України від 10 березня 2017 року. 
Реалізація Стратегії 2020, серед іншого, сприяла налагодженню діалогу між 
органами державної влади та громадськими об’єднаннями, що опікуються 
правами ромів в Україні. 

Виконання у 2020 році Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року позначилося суттєвими викликами у зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
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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»). Попри це, державі 
вдавалось за таких умов продовжувати належним чином надавати 
адміністративні послуги представникам ромської національної меншини. Відтак, 
Державна міграційна служба України (далі – 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. Протягом 2020 року ДМС 
видала 3446 паспортів громадянина України представникам ромської 
національної меншини (найбільше у Закарпатській області – 1979, Одеській – 
397, Дніпропетровській і Донецькій по 182 та Харківській – 157 осіб), у 2019 році 
– 4233 паспорти, у 2018 році – 3976, у 2017 році – 3222, у 2016 році – 1607.  

Відтак, становище ромів в Україні послідовно і цілеспрямовано 
поліпшується, хоча ще й не досягло параметрів, які мають інші національні 
меншини. Ці виклики будуть враховані в рамках реалізації заходів державної 
політики позитивних дій. 

Впродовж звітного періоду в Україні також здійснювались заходи 
державної політики позитивних дій щодо осіб, депортованих за національною 
ознакою на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього 
СРСР або союзних республік з місць їх постійного проживання. 

Реалізація державної політики у сфері забезпечення необхідних умов для 
повернення, облаштування, соціальної адаптації та інтеграції осіб, депортованих 
за національною ознакою здійснюється відповідно до Закон України від 17 
квітня 2014 року № 1223-VII «Про відновлення прав осіб, депортованих за 
національною ознакою» (далі – Закон), яким передбачено державні гарантії 
депортованим особам щодо поселення їх в межах тих адміністративно-
територіальних одиниць, де вони або їхні батьки чи дід або баба проживали на 
момент депортації. 

Фінансування відповідних заходів передбачено у Державному бюджеті 
України за бюджетною програмою 2501120 «Розселення та облаштування 
депортованих кримських татар та осіб інших національних спільнот, які були 
депортовані з території України». Впродовж звітного періоду за відповідною 
бюджетною програмою здійснювалось державне фінансування.  

У період 2016-2019 років видатки за цією програмою склали у загальній 
сумі 149 604,80 тис. грн (2016 рік — 49 542 тис. грн, 2017 рік — 35 340,0 тис. грн, 

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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2018 рік — 64 740,0 тис. грн, 2019 рік — 49 982,80 тис. грн). Ці кошти 
використовувалися на:  

● проведення національно-культурних мистецьких заходів (День пам’яті 
жертв геноциду кримськотатарського народу);  

● зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, охорони здоров’я 
та закладів освіти в місцях компактного проживання депортованих осіб 
(Генічеський район Херсонської області);  

● надання фінансової підтримки ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» 
для телеканалу з логотипом «АТR T» (канал, який інформує, в тому числі 
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя про події всередині країни та світі).  

З метою посилення соціального захисту громадян з числа депортованих 
кримських татар та осіб інших національних меншин, депортованих з території 
України, Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова від 17 червня 
2020 року № 488 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування 
депортованих кримських татар та осіб інших національних меншин, які були 
депортовані з території України». 

У 2020 році виділені за бюджетною програмою кошти у сумі 
20 000 тис. грн. були перерозподілені згідно із змінами, внесеними до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».  

Зокрема, у зв’язку з переданням у 2020 році Міністерству культури та 
інформаційної політики частини видатків, передбачених Міністерству 
соціальної політики за бюджетною програмою 2501120 (у сумі 340 тис. грн), та 
збільшення обсягу видатків споживання Міністерству культури та 
інформаційної політики за загальним фондом державного бюджету (на суму 50 
000 тис. грн) за бюджетною програмою КПКВК 3801020 «Розселення та 
облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національних 
спільнот, які були депортовані з території України» та фінансову підтримку ТОВ 
«Телевізійна компанія «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T» 
виникла необхідність у врегулюванні питань розподілу бюджетних коштів між 
міністерствами за відповідними напрямами. 

За дорученням Прем’єр-міністра-України від 1 листопада 2019 року 
№ 39113/0/1-19 Міністерству культури, молоді та спорту було передано частину 
видатків, передбачених Міністерством соціальної політики за бюджетною 
програмою, в обсязі 340 тис. грн (проведення національно-культурних 
мистецьких заходів, спрямованих на задоволення соціальних і культурних 
потреб депортованих осіб) і виділено 50 000 тис. грн на фінансову підтримку 
АТР.  
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Також, постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року 
№ 357 «Про затвердження Порядку повернення майна чи відшкодування його 
вартості депортованим особам або у разі їх смерті спадкоємцям таких осіб» 
визначено процедуру повернення депортованій особі або її спадкоємцям 
будівель та іншого майна (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) 
вилучених внаслідок депортації, а в разі відсутності такої можливості – 
відшкодування їхньої вартості. Також визначено порядок передачі або 
відшкодування вартості майна депортованій особі якщо майно, вилучене 
внаслідок депортації, перебуває на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя. 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) як 
центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, у зв’язку з 
завершенням у грудні 2020 року дії Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року та на 
виконання кроку 537 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік з серпня 2020 
року розпочала розробку нового стратегічного документу, покликаного сприяти 
реалізації прав і можливостей осіб, що належать до ромської національної 
меншини, в українському суспільстві до 2030 року. 

ДЕСС з урахуванням пропозицій громадських об’єднань, що опікуються 
правами ромської національної меншини та органів державної влади, 
підготувала попередній проєкт Стратегії. Проєкт документу був погоджений в 
рамках серії міжвідомчих консультацій, консультацій із громадськістю (зокрема 
громадське обговорення), низки міжнародних консультацій. Також ДЕСС взяла 
участь у роботі Комітету експертів Ради Європи з питань ромів і кочівників 
(ADI-ROM) для врахування відповідного міжнародного досвіду. Проєкт 
Стратегії було опубліковано на офіційному вебсайті ДЕСС 
(https://dess.gov.ua/roma-strategy). Там само також було анонсовано можливість 
надсилати пропозиції щодо змін до проєкту Стратегії на електронну скриньку 
consultations@dess.gov.ua.  

Публічне громадське обговорення проєкту Стратегії відбулося також 
23 жовтня 2020 року у форматі онлайн-зустрічі – у ньому взяли участь 
представники 21 ромського об’єднання та 12 представників міжнародних 
організацій. Усього до громадського обговорення (у форматі як онлайн-зустрічі, 
так і електронних консультацій) долучилися представники 27 інститутів 
громадянського суспільства та 6 міжнародних організацій. ДЕСС отримала 
письмові рекомендації щодо вдосконалення проєкту Стратегії, підготовлені 
представниками Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд 
«Чіріклі», Ромської програми Міжнародного фонду «Відродження», 

https://dess.gov.ua/roma-strategy
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Закарпатського обласного благодійного фонду «Благо», правозахисної спільноти 
та громадських об’єднань «Об’єднання ромських жінок «Голос Ромні», 
«Асоціація Ромів «Зор», «Центр Права», «Циганське національне товариство 
«Ромен» у Донецькій області», «Правозахисний ромський Центр», «Запорізький 
ромський центр «Лачо дром», «Рома України «Терніпе». Крім того, ДЕСС 
отримала пропозиції до проєкту Стратегії від ООН Жінки в Україні. 
Ознайомитися з наданими пропозиціями та зауваженнями, а також із 
результатами їхнього розгляду можна у Звіті про результати публічного 
громадського обговорення проєкту Стратегії, доступному до завантаження з 
офіційної веб-сторінки ДЕСС (https://dess.gov.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Report-with-Annex-7.01.2021.pdf).  

За результатами громадських обговорень, діяльності робочої групи та 
експертних консультацій проєкт Стратегії було суттєво доопрацьовано та 
вдосконалено. Розпорядженням від від 28 липня 2021 року № 866 Кабінет 
Міністрів України схвалив Стратегію сприяння реалізації прав і можливостей 
осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському 
суспільстві на період до 2030 року.  

 
Стаття 5  
1. Сторони зобов’язуються створити необхідні умови для того, щоб особи, 

які належать до національних меншин, мали можливість зберігати та 
розвивати свою культуру, зберігати основні елементи своєї 
самобутності, зокрема релігію, мову, традиції та культурну спадщину. 

2. Без шкоди для заходів, що вживаються, згідно з їхньою загальною 
політикою інтеграції, Сторони утримуються від політики та практики 
асиміляції осіб, які належать до національних меншин, проти їхньої волі 
і захищають цих осіб від будь-яких дій, спрямованих на таку 
асиміляцію. 
 

Рекомендації Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для України: 

⎯ Консультативний комітет вкотре закликає українську владу встановити 
чіткі критерії та визначити процедури розподілу фінансової підтримки 
для культурної діяльності меншин (...); 

⎯ Консультативний комітет закликає органи влади при об’єднанні місцевих 
територіальних одиниць у більші громади враховувати їх спроможність 
утримувати бібліотеки та заклади культури національних меншин. 

 

Пункт 1 

https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Report-with-Annex-7.01.2021.pdf
https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Report-with-Annex-7.01.2021.pdf
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Відповідно до статті 3 Закону України «Про культуру» до основних засад 
державної політики у сфері культури належить визнання культури одним з 
основних факторів самобутності Українського народу – громадян України всіх 
національностей. Частиною другою статті 4 встановлено, що держава у 
пріоритетному порядку створює умови, з-поміж іншого, для розвитку культури 
української нації, корінних народів та національних меншин. 

Згідно з частиною другою статті 5 зазначеного Закону Україна забезпечує 
всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури, гарантує 
вільне використання мов усіх національних меншин України. 

Стаття 5 Закону містить положення, відповідно до якого держава гарантує 
вільне використання мов усіх національних меншин України у сфері культури. 

Зазначений Закон надає українським громадянам право на об’єднання у 
творчі спілки, національно-культурні товариства, центри, фонди, асоціації, інші 
громадські об’єднання у сфері культури, а також на збереження, розвиток, 
пропагування культурної, мовної самобутності, традицій, звичаїв та обрядів, 
доступ до культурних цінностей, культурної спадщини та культурних благ. 

З метою сприяння розвитку національної культури у 2017 році було 
створено Український культурний фонд (далі ‒ УКФ). Підтримка проєктів 
Фондом здійснюється на конкурсних засадах. У статті 2 Закону України «Про 
Український культурний фонд» зазначається, що діяльність УКФ ґрунтується, 
серед іншого, на забезпеченні культурного розмаїття, що є важелем протидії 
расовій дискримінації. Тому серед працівників і експертів Фонду є представники 
національних меншин, а сприяння міжкультурному діалогу та підтримка 
культурного розмаїття визначені як один з пріоритетів діяльності інституції, 
який є наскрізним для усіх конкурсних програм. Традиційно найбільшу кількість 
проєктів, для яких цей пріоритет є визначальним, на розгляд УКФ подають 
представники сектору культурної спадщини. 

Також організації та об’єднання, які не представляють безпосередньо 
жодну національну меншну, подають на розгляд свої проєкти, покликані сприяти 
визнанню та підтримці культурного різноманіття України, та отримують кошти 
на їх втілення. 

Серед результатів проєктів, пов’язаних з культурою окремих національних 
меншин, слід зазначити також створення веб-порталу «Греки Надазов’я: уруми і 
румеї», культурно-туристичного центру польського мандрівного поета Тимка 
Падури і дві вистави Закарпатського театру ляльок за мотивами словацького 
фольклору. 
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Також УКФ підтримав 5 проєктів, пов’язаних з єврейською культурою та 
історією. Були профінансовані розробка навчальних модулів для підвищення 
кваліфікації з теорії та методики викладання дисциплін юдаїки; проведення 
національно-культурного фестивалю «Київ Клезмер Фест»; створення Школи 
перекладів наукових та художніх текстів з їдишу та івриту українською мовою; 
проведення XXI Міжнародного театрального фестивалю імені А. 
Монастирського «Мандруючі зірки»; предпродакшен художнього фільму 
режисера С. Лозниці «Бабин Яр». 

Окрім мононаціональних проєктів протягом звітного періоду УКФ 
підтримав також низку ініціатив, присвячених культурному розмаїттю України 
загалом. У межах цих проєктів відбулись розробка сценарію та препродукція 
восьми анімаційних роликів «Етнічна мозаїка України», продукція шести 
відеосюжетів телепроєкту «Our Home/Наш Дім»; проведення XI Фестивалю 
звичаєвої культури «Живий Вогонь»; створення інклюзивного навчально-
мистецького табору «Мистецтво без обмежень»; випуск збірки казок, притч, 
жартів, легенд та переказів «Україна у нас одна»; серії інтеркультурних 
путівників «Український Букет Народів»; збірки літературних репортажів «Наші 
Інші. Історії українського різноманіття» О. Яремчук. 

Результатами підтримки ініціатив щодо різноманітних форм культурного 
самовираження кримських татар стали «Аудіоенциклопедія кримськотатарської 
культури»; промокампанія нового елементу нематеріальної культурної 
спадщини України – кримськотатарського орнаменту Орьнек; резиденція для 
майстрів з Криму та материкової України, які практикують цей орнамент; 
видання книжки «Твори Шаміля Алядіна» із серії «Кримськотатарська проза 
українською»; вистава документального театру «Кримські татари: коли ми 
повернемось...»; промокампанія «Крим і Південь України — простір культур»; 
короткометражний ігровий фільм «Кегельбан» режисера Е. Сарихалілова, 
присвячений кримськотатарському активісту Р. Аметову, вбитому в Криму 
у 2014 році. 

Також за підтримки УКФ в Національному культурно-художньому 
комплексі «Мистецький Арсенал» відбувся п’ятий фестиваль культур народів 
світу Outlook World Culture Festival 2018, який представив у різних проявах 
культуру понад 30 країн світу за участі посольств іноземних держав і діаспор. 

Найбільш масштабним культурно-мистецьким проєктом (спрямованим на 
збереження, розвиток та популяризацію культури національних меншин та 
культурного розмаїття в цілому), що був проведений Міністерством культури у 
2017-2019 роках за кошти державного бюджету, був Всеукраїнський фестиваль 
національних культур. До участі в ньому традиційно залучалися творчі 
аматорські колективи та окремі виконавці з числа національних меншин з різних 
регіонів України. 
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Станом на 1 січня 2021 року в Україні діє 107 центрів культури 
національних меншин, діяльність яких спрямована на збереження, розвиток 
культурної самобутності національних меншин, найчисельніші з яких: 
єврейської (17), польської (16), німецької (23) меншини, а також 13 
багатонаціональних (таких, що об’єднують декілька національних меншин). 
Наприклад, діяльність Центру культур національних меншин Закарпаття 
спрямована, зокрема, на створення умов для сталого розвитку національних 
меншин на регіональному рівні, забезпечення міжетнічної консолідації та 
надання інформаційно-методичної та практичної допомоги національно-
культурним товариствам в організації культурно-просвітницької діяльності, 
відродження, збереження, розвитку мов, культур, традицій, звичаїв 
національних меншин. Так, станом на 2020 рік в Центрі здійснюють статутну 
діяльність 28 обласних національно-культурних товариств, які не мають власних 
приміщень. Центром надається організаційно-методична допомога громадським 
об’єднанням національних меншин у підготовці і проведенні ними науково-
практичних конференцій, форумів, круглих столів, семінарів, дискурсів, 
тренінгів, нарад, урочистих зібрань з нагоди пам’ятних дат, днів культур тощо. 
Також, у конференц-залі Центру проводяться зустрічі представників 
Генеральних консульств Польщі у Львові, Словаччини, Угорщини в м. Ужгород 
з представниками польської, словацької та угорської національних меншин 
Закарпаття. Іншим прикладом є «Центр національних культур Вінничини», в 
якому здійснюють свою статутну діяльність 53 міських та районних 
національно-культурних товариств. У Центрі проводиться навчання для дітей, 
молоді та дорослих мовами історичних батьківщин національних меншин, 
зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, української діаспори та 
репетиції творчих колективів національних меншин. У межах звітного періоду 
діяльність Центру фінансувалася за кошти обласної «Програми підтримки 
діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 
2016-2020 роки».  

Державні бібліотечні заклади України мають значний фонд літератури 
мовами національних меншин. На сьогодні бібліотечний фонд в Україні містить 
74 749 485 од. видань мовами національних меншин, найчисельніші з яких: 
російська (73 121 264 од.), молдовська (318 906 од.), угорська (296 232 од.), 
польська (109 253 од.), німецька (72 652 од.), румунська (71 320 од.), болгарська 
(40 582 од.). 

 
На центральному, регіональному та місцевому рівнях проводяться 

численні фестивалі на підтримку культурної самобутності національних меншин 
в Україні та інтенсифікації їх транскультурних зв'язків з країнами їх походження. 
Станом на січень 2021 року в Україні діяло 1295 аматорських колективів 
національних меншин, серед них: угорської меншини – 229, румунської – 218, 
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польської – 171, молдовської – 157, німецької – 79, болгарської – 72, єврейської 
– 70, ромської – 60, російської – 35, кримськотатарської – 29 тощо. 

 
 
Пункт 2 

Законодавство України гарантує національним меншинам права і свободи 
та не містить жодних положень, які б могли стати підставою для запровадження 
політики чи дій, спрямованих на асиміляцію осіб, які належать до національних 
меншин. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 
Основного Закону України). Отже, держава в особі органів державної влади не 
може вживати таких заходів, включно з тими, що спрямовані на асиміляцію які 
належать до національних меншин) 

Рекомендація Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для України (1): 
 

У 2018 році у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Український 
культурний фонд» відбулися зміни у механізмі надання фінансової підтримки на 
реалізацію культурно-мистецьких проєктів, розроблених інститутами 
громадянського суспільства. УКФ, серед іншого, наділений повноваженнями 
надавати фінансову підтримку на реалізацію культурно-мистецьких проєктів 
спрямованих на збереження, розвиток та популяризацію культури національних 
меншин та культурного розмаїття в цілому. 

Механізм надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів, 
розроблених інститутами громадянського суспільства з боку УКФ передбачає 
проходження конкурсної процедури. 

Українським культурним фондом на реалізацію проєктів, спрямованих на 
сприяння задоволенню культурних, мовно-освітніх та інформаційних потреб 
національних меншин, у 2018 році було надано підтримку 8 проєктам на загальну 
суму 1 580 573 грн, у 2019 році – 6 проєктам на загальну суму 5 406 150 грн, у 
2020 році – 4 проєктам на загальну суму 2 347 112 грн, у 2021 році – 6 проєктам 
на загальну суму 14 850 260 грн. 

Зміни критеріїв та процедури розподілу фінансової підтримки для 
культурної діяльності меншин здійснюється також в рамках реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади та запровадження 
нової системи міжбюджетних відносин. Впровадження реформи розширює 
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можливості національних меншин в поліетнічних регіонах, зокрема у розподілі 
фінансової підтримки для культурної діяльності меншин на базовому та 
субрегіональному рівнях. 

18 листопада 2020 року ДЕСС спільно з Українським культурним фондом 
провела просвітницький захід «Грантові можливості від УКФ для підтримки 
самобутності національних меншин і корінних народів України», під час якого 
представники об’єднань національних меншин та корінних народів отримали 
інформацію щодо можливостей грантової підтримки від УКФ для власних 
проєктів, спрямованих на забезпечення культурних потреб національних 
меншин та корінних народів України, сприяння міжкультурному діалогу та 
підтримки культурного розмаїття. 

Рекомендації Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для України (2): 

Реалізація реформи адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування ґрунтувалась на усвідомленні етнічної різноманітності 
територій як соціально-економічної переваги та імплементації європейського 
досвіду управління різноманітністю. В рамках децентралізації влади впродовж 
2019 року здійснювалась ініціатива «Управління різноманіттям із метою 
стійкого економічного розвитку» реалізована Європейським центром з питань 
меншин за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» у Закарпатській, Одеській 
та Чернівецькій областях. Було проведено низку консультацій з метою 
поширення міжнародного досвіду використання поліетнічності складу 
населення як додаткових можливостей для розвитку територіальних громад та 
територій України у контексті децентралізації влади. 

При об’єднанні місцевих територіальних одиниць у більші територіальні 
громади врахування їх спроможності утримувати бібліотеки та заклади культури 
національних меншин була, серед іншого, закладена у Методику формування 
спроможних територіальних громад, затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 34), через, серед іншого, фінансового 
забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць, результатів 
попередньої оцінки рівня спроможності спроможних територіальних громад та 
наявності оптимальних мереж соціальної інфраструктури та доступності 
публічних послуг у відповідних сферах. 

 
Стаття 6 

1. Сторони заохочують атмосферу терпимості та міжкультурного діалогу і 
вживають ефективних заходів для поглиблення взаємної поваги, 
взаєморозуміння та співробітництва між усіма особами, які проживають 
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у межах їхньої території, незалежно від їх етнічної, культурної, мовної 
або релігійної самобутності, зокрема в галузях освіти, культури та 
засобів масової інформації. 

2. Сторони зобов’язуються вживати належних заходів для захисту осіб, які 
можуть стати об’єктами погроз або актів дискримінації, ворожого 
ставлення чи насильства на підставі їх етнічної, культурної, мовної або 
релігійної самобутності. 

 
Рекомендація Комітету міністрів для України: 

⎯ сприяти взаємоповазі та міжкультурному порозумінню між різними 
групами у суспільстві в цілому, в тому числі завдяки комплексним заходам, 
орієнтованим на більшість населення/населення більшості; боротися зі 
стереотипами та упередженнями в політичному дискурсі та сприяти 
толерантності та міжкультурному діалогу в суспільстві загалом. 

Пункт 1 

Впродовж звітного періоду заходи для поглиблення взаємної поваги, 
взаєморозуміння та співробітництва між усіма громадянами України, незалежно 
від їх етнічної, культурної, мовної або релігійної самобутності, здійснювались в 
рамках діяльності відповідних органів державної влади. 

В інформаційній сфері, зокрема, заходи здійснювались національним 
Суспільним мовником (АТ «НСТУ») в рамках реалізації «Концепції мовлення з 
тематики національних меншин» щодо виконання поставлених завдань: 
зміцнювати й популяризувати міжкультурний діалог; підтримувати мовне та 
культурне розмаїття; захищати самобутність і свободу вираження поглядів, що 
не порушують прав інших; забезпечувати неупереджене та рівне ставлення до 
різних національних меншин щодо можливості забезпечення своїх 
інформаційних та культурних прав. 

Здійснюються заходи організації та проведення консультативних тренінгів, 
спрямованих на впровадження міжнародних стандартів захисту прав 
національних меншин та подолання міжетнічних стереотипів (тренінг 
«Національні меншини та біженці в українських медіа ‒ подолання стереотипів 
та посилення толерантності» (19 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя); тренінг 
«Молодь Луганщини проти дискримінації та расизму» (21 березня 2018 року 
місті Рубіжне)). 

Сприянню поглибленню взаєморозуміння між різними етнічними групами 
в контексті проведення реформи місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою в Україні сприяли заходи за підтримки Європейського 
центру із питань меншин (ECMI) та Програми «U-LEAD з Європою» в рамках 
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ініціативи ініціативу «Управління різноманіттям з метою стійкого економічного 
розвитку» у Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. 

В системі освіти також здійснюється впровадження, згаданого у Частині ІІ, 
інтегрованого курсу «Культура добросусідства». Наразі курс впроваджується в 
21 області країни. Програми враховують етнічну, конфесійну, мовно-культурну 
та історико-географічну самобутність країни на регіональному та 
загальнонаціональному рівні. Змістом програм передбачено вивчення таких тем: 
«Дитина в розмаїтті культур», «Історія людей і пам'яток регіону», «Художня 
література», «Вчимося спілкуватися» тощо. Завданнями курсу є розвиток 
інтересу дітей до спілкування з людьми із різних національних меншин, які 
проживають у регіоні; вміння брати участь у різних форматах спілкування, 
організованих дорослими (очно, дистанційно – пошта, скайп, чати, листівки 
тощо); виховувати повагу до української мови як державної, до різних мов 
людей, що мешкають у краї, як складової їхньої культури. Із програмами, 
посібниками і методичними матеріалами «Культура добросусідства» можна 
ознайомитися за покликанням: http://idcir.com.ua/kultura-
dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/.  

У закладах післядипломної педагогічної освіти в рамках підвищення 
кваліфікації викладаються модулі «Культури добросусідства» для тренерів (з 
числа співробітників ЗППО) та педагогів. Розроблено програми підвищення 
кваліфікації з курсу «Культура добросусідства». З метою вивчення курсу під час 
дистанційної форми здобуття освіти розроблено онлайн курс «Онлайн 
інструменти для викладання курсу «Культура добросусідства», який успішно 
закінчили вже більш ніж 170 педагогів. Загалом, за період активного 
впровадження курсу на материковій частині України в 2014–2019 роках було 
підготовлено більш ніж 1200 педагогів для початкової школи, більш ніж 400 
педагогів для закладів дошкільної освіти. Впровадження курсу здійснюється на 
основі системної міжрегіональної співпраці з громадськими об’єднаннями у 
сфері громадянської освіти. 

 
Міністерством молоді та спорту спільно з управлінням молоді та спорту 

Закарпатської обласної державної адміністрації з 12 по 15 вересня 2019 року у м. 
Ужгороді проведено Міжнародний фестиваль «Beauty around me» із загальним 
охопленням заходу близько 300 осіб. Метою фестивалю було сприяння 
вихованню у молоді почуття особистої та національної гідності, формування 
шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі 
процеси України, забезпечення співпраці між молоддю з різних регіонів України 
та інших країн. 

У 2019 році представниками Молодіжної ради при Одеському міському 
голові за підтримки департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради 

http://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/
http://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/
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було підготовлено календар «Одеса ‒ інтеркультурна гавань України», який 
представили у рамках Національного конкурсу «Молодіжна столиця країни-
2020» та який презентує молодь Одеси дванадцяти національностей та 
народностей (наразі в Одесі проживають представники понад 130-ти 
національностей). Крім українців, у календарі представлені грузини, німці, 
греки, китайці, поляки, молдовани, вірмени, болгари, афганці, кримські татари 
та євреї. Як відзначили в Молодіжній раді, такий календар планується видавати 
щорічно.  

 
З метою формування громадянської позиції шляхом утвердження почуття 

особистої гідності, поваги до збереження та розвитку духовних цінностей, 
утвердження принципів культурного плюралізму, збереження культурної 
спадщини національних меншин серед молоді, у вересні 2019 року ВМГО 
«Соціальний вектор» спільно з Міністерством молоді та спорту у рамках 
конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими об’єднаннями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, 
було проведено Всеукраїнський молодіжний фестиваль національних культур 
«Віра. Надія. Любов» у м. Мелітополь. Загальне охоплення аудиторії заходу 
склало 5 тисяч осіб. 

Пункт 2 

Згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні» суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо 
запобігання та протидії дискримінації, є Верховна Рада України; Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини, Кабінет Міністрів України, інші 
державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 
самоврядування, громадські об’єднання, фізичні та юридичні особи. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у рамках 
здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і 
свобод людини та громадянина та захистом прав кожного на території України і 
в межах її юрисдикції запобігає будь-яким формам дискримінації та здійснює 
заходи щодо протидії дискримінації, а саме:  

● здійснює контроль за дотриманням принципу недискримінації в різних 
сферах суспільних відносин, зокрема у приватній сфері; 

● звертається до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту 
суспільних інтересів та особисто або через свого представника бере 
участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених 
законом; 

● проводить моніторинг та узагальнює результати дотримання принципу 
недискримінації в різних сферах відносин; 

● розглядає звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації; 
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● надає висновки у справах про дискримінацію за зверненням суду. 

Заходи протидії дискримінації та подолання негативних стереотипів та 
ворожого ставлення до ромів впродовж звітного періоду реалізовувались в 
Україні в рамках плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року 
(Розпорядження КМУ від 11 вересня 2013 року № 701-р), а також відповідних 
регіональних планів заходів на виконання Стратегії. 

Важливе місце займають заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації 
працівників державних органів щодо політики у сфері міжнаціональних 
відносин, захисту прав національних меншин. Так, протягом 2018-2021 років 
НАДС спільно з Українською школою урядування запроваджувалась 
сертифікована навчальна програма для підвищення кваліфікації державних 
службовців з “Управління різноманіттям”. Ініціатива реалізовувалася у співпраці 
з Українським незалежним центром політичних досліджень за підтримки ВКНМ 
ОБСЄ. У результаті реалізації програми більше 100 державних службовців з 
різних регіонів України підвищили свою кваліфікацію у сфері знань про права 
національних меншин, механізми та інструменти співпраці органів урядування з 
громадськими об’єднаннями національних меншин, політику протидії 
дискримінації. 

Впроваджуються також заходи удосконалення діяльності правоохоронних 
органів щодо протидії дискримінації в Україні. Навчально-тематичними 
планами підвищення кваліфікації поліцейських передбачено вивчення теми 
«Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських» (4 год), в якій 
передбачено розгляд питань щодо:  

1) природи ксенофобії, стереотипів та упереджень;  
2) проявів ксенофобії: расизму, антисемітизму, ісламофобії та гомофобії;  
3) профілактики упереджень і стереотипів у роботі поліцейського;  
4) розмаїття українського суспільства, статево-вікового, етнічного, 

релігійного та мовного складу населення;  
5) інклюзивного суспільства;  
6) принципу недискримінації в роботі поліцейського;  
7) толерантності, поваги до розмаїття та рівності людей, як ключових 

цінностей поліцейського в роботі з громадянами;  
8) злочинів на ґрунті ненависті;  
9) етнічного профайлінгу; 
10) гендерно-чутливого підходу в роботі поліцейського.  

Окрема увага приділяється розгляду особливостей документування та 
кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених на ґрунті нетерпимості.  
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Протягом звітного періоду у закладах вищої освіти із специфічними 
умовами навчання Міністерства внутрішніх справ пройшли навчання в системі 
післядипломної освіти 77 886 поліцейських (підвищення кваліфікації – 72 055, 
спеціалізацію – 5831): 

● у 2016 році – 16 619 поліцейських (підвищення кваліфікації – 15 015, 
спеціалізацію – 1 604);  

● у 2017 році – 14 928 поліцейських (підвищення кваліфікації – 14 751, 
спеціалізацію – 177);  

● у 2018 році – 18 303 поліцейських (підвищення кваліфікації – 17 441, 
спеціалізацію – 862);  

● у 2019 році – 16 200 поліцейських (підвищення кваліфікації – 15 145, 
спеціалізацію – 1 055);  

● у 2020 році – 11 836 поліцейських (підвищення кваліфікації – 9 703, 
спеціалізацію – 2 133). 

Динаміка кількісних змін говорить про поступове поліпшення реагування 
та обліку правоохоронними органами випадків кримінальних правопорушень, 
учинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. 

Впродовж звітного періоду в Україні, згідно з даними Офісу Генерального 
прокурора, зареєстровано 592 кримінальних правопорушень (обліковано – 423), 
учинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, зокрема: 

● у 2020 році – 183 правопорушення (обліковано -102);  
● у 2019 році – 183 правопорушення (обліковано – 100);  
● у 2018 році – 149 правопорушень (обліковано – 103); 
● у 2017 році – 85 правопорушень (обліковано – 60);  
● у 2016 році – 77 правопорушень (обліковано – 58).  

З них за фактами порушення рівноправності громадян залежно від їх 
расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за 
іншими ознаками (стаття 161 КК) у період 2016-2020 років було 
зареєстровано 650 правопорушень (обліковано – 387), направлено до суду ‒ 18), 
зокрема:  

● у 2020 році – 178 правопорушень (обліковано – 97, направлено до суду 
– 6 );  

● у 2019 році – 182 правопорушення (обліковано -98, направлено до суду 
– 2);  

● у 2018 році – 145 правопорушень (обліковано – 99, направлено до 
суду – 4),  

● у 2017 році – 76 правопорушень (обліковано – 52, направлено до 
суду – 2),  
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● у 2016 році – 69 правопорушень (обліковано – 41, направлено до 
суду – 4). 

Відповідно до даних Державної судової адміністрації України, впродовж 
періоду 2016-2020 років було розглянуто 13 кримінальних проваджень з 
ухваленням вироку судами першої інстанції за злочини, вчинені з мотивів 
расової, національної чи релігійної нетерпимості, зокрема в 2016 році – 2, 2017 
році – 1, 2018 році – 2, 2019 році – 3, 2020 році – 5.  

Загалом впродовж звітного періоду за злочини, вчинені з мотивів расової, 
національної чи релігійної нетерпимості, було засуджено 14 осіб (2016 рік – 1, 
2017 рік – 1, 2018 рік – 3, 2019 рік – 4, 2020 рік – 5). 

Отже, наявна тенденція до збільшення кількості виявлених правопорушень 
цієї категорії, що зумовлено зростанням фахової компетентності 
правоохоронних органів щодо ідентифікації злочинів на ґрунті ненависті. 
Водночас потребує активізації стан досудового розслідування та процесуального 
керівництва, оскільки питома вага скерованих до суду кримінальних 
правопорушень є незначною. 

Впродовж звітного періоду Службою безпеки України здійснювалась 
діяльність щодо протидії розпалювання ворожнечі на міжнаціональному та 
релігійному підґрунті в українському суспільстві, з локалізації спроб 
дестабілізації ситуації внутрішньополітичної ситуації в Україні у сфері 
міжнаціональних та конфесійних відносин, а також – двосторонніх відносин 
України, що здійснювались в рамках підривної діяльності з боку Російської 
Федерації проти України.  

Переважна більшість виявлених правопорушень з ознаками 
міжконфесійних і міжнаціональних протиріч відбувається переважно на 
побутовому рівні або з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в 
Україні. 

Разом з тим, Служба безпеки України постійно вживає заходи з 
недопущення деструктивної діяльності з боку радикально налаштованих 
представників громадсько-політичних об’єднань, у тому числі закордонних, а 
також попередження проявів расизму та ксенофобії. 

Органи прокуратури вживають заходів щодо забезпечення реєстрації та 
ефективного розслідування всіх заяв та повідомлень про злочини, вчинені на 
ґрунті ненависті, у тому числі за статтею 161 КК України. 

Працівники українських правоохоронних органів долучаються до 
комунікації зі своїми іноземними колегами, у ході якої випрацьовуються нові 
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моделі запобіганню та протидії злочинам щодо представників національних 
меншин на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості. Наприклад, 
працівники Національної поліції України в Донецькій, Закарпатській, 
Луганській, Львівській, Одеській, Харківській, Черкаській, Чернігівській 
областях та м. Києва брали участь у Міжнародній регіональній конференції 
представників правоохоронних органів Республіки Молдова, Словаччини та 
України з питань боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті (24-25 червня 
2019 року в м. Одеса), організованій Офісом Ради Європи в Україні. 

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.  

Впродовж 2020 року органи системи Міністерства внутрішніх справ 
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. 

Також, 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.  

За 2020 рік Міністерством юстиції України було 
проведено 62 просвітницько-інформаційних заходи, спрямовані на протидію 
упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної 
меншини. Також впродовж цього року територіальні відділення 
Координаційного центру з надання правової допомоги провели 
55 інформаційних заходів і 60 правопросвітницьких заходів для представників 
ромської національної меншини, під час яких охоплено аудиторію кількістю 
687 осіб.  

Працівниками поліції разом з громадськими об’єднаннями, 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. У 2021 році проведено п’ять тренінгів на тему: «Побудова діалогу та 
порозуміння між ромськими громадами та поліцією» у 15 областях та м. Києві. 

 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 
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Інформація викладена у Частині ІІ Доповіді. 
 
Стаття 7 
Сторони забезпечують повагу прав кожної особи, яка належить до 
національної меншини, на свободу мирних зборів, свободу асоціації, 
свободу виявлення поглядів і свободу думки, совісті та релігії. 

Законодавство України гарантує всім громадянам право на свободу мирних 
зборів, свободу асоціацій, свободу виявлення поглядів, свободу думки, совісті та 
релігії. 

Згідно з частиною першою статті 36 Конституції України громадяни 
України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські 
організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за 
винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод 
інших людей. 

На розвиток зазначеної норми Конституції України в Україні діє Закон 
України «Про громадські об’єднання», який визначає правові та організаційні 
засади реалізації права на свободу об'єднання, порядок утворення, реєстрації, 
діяльності та припинення громадських об'єднань.  

Станом на 11 травня 2021 року в Україні зареєстровано 1373 громадських 
об’єднань національних меншин. Найбільше таких громадських об’єднань 
зареєстровано в Одеській (177), Запорізькій (107), Дніпропетровській (91), 
Донецькій (79, з урахуванням тимчасово окупованих територій), Закарпатській 
(70), Черкаській (59), Херсонській (58) областях, а також у місті Києві (65). 

Україна сприяє громадським об’єднанням національних меншин, 
діяльність яких відповідає чинному законодавству України. 

У 2020 році обмежувальні заходи, впроваджені Урядом України (постанова 
Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України коронавірусу COVID-19», постанова Кабінету Міністрів від 
22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2», постанова Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), щодо проведення масових зборів 
були зумовлені введенням протиепідеміологічних заходів поширенню світової 
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пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19). Впроваджені заходи не були 
спрямовані на дискримінацію осіб, що належать до національних меншин чи 
релігійних спільнот, оскільки дія поширювалась на всіх громадян України 
незалежно від їх етнічного походження. 

Україна засуджує заборону РФ у квітні 2016 року діяльності Меджлісу та 
початок політики систематичного переслідування кримськотатарських структур, 
релігійних і культурних організацій та ЗМІ. Така політика РФ спрямована на 
руйнування системи представницьких інституцій кримських татар та ставить їх 
національних лідерів, включно з 2,5 тис. членами національного та місцевих 
меджлісів поза законом. За період окупації сотні осіб зазнали переслідування за 
участь у відзначенні Дня кримськотатарського прапора та роковин депортації 
кримськотатарського народу 18 травня. Розповсюджені випадки порушення прав 
членів Меджлісу на свободу слова та зібрань. Політичному переслідуванню 
також підлягають прояви української ідентичності на тимчасово окупованих 
територіях Автономної Республіки Крим.  

 
Поширеною підставою для обмеження діяльності нетрадиційних 

релігійних організацій була стаття 20.2 АК РФ: «Порушення встановленого 
порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або 
пікетування. 

 
У 2016 році в РФ набув чинності Закон «Про внесення змін в Закон «Про 

протидію тероризму» №374-ФЗ та окремі законодавчі акти у частині 
встановлення додаткових заходів протидії тероризму та забезпечення 
громадської безпеки», якими посилено відповідальність за «екстремістську» та 
«терористичну» діяльність. Антитерористичне законодавство РФ 
використовується для незаконного засудження громадян України різної етнічної 
ідентичності. За наявними даними, від початку окупації 229 осіб стали 
політичними в’язнями та переслідуються з політичних мотивів, 158 з них – 
представники кримськотатарського народу (враховуючи тих, хто вже 
звільнений). 

 

Стаття 8 

Сторони зобов’язуються визнати за кожною особою, яка належить до 
національної меншини, право сповідувати свою релігію або переконання і 
створювати релігійні установи, організації та асоціації. 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 
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⎯ поважати принцип невтручання держави у релігійне життя українців та 
уникати будь-яких дій, що можуть ставити під загрозу міжконфесійний 
мир у суспільстві. 

Україна залишається поліконфесійною державою, що у своєму ставленні 
до релігії виходить із загальноприйнятих норм міжнародного права, визнаючи 
рівноправність всіх релігій та віросповідних напрямків, максимально сприяючи 
діяльності релігійних організацій, що їх представляють. 

Відповідно до статті 35 Конституції України кожен має право на свободу 
світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 
колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. 

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах 
охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту 
прав і свобод інших людей. 

Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 
релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених 
за ознакою ставлення до релігії. Усі релігії, віросповідання та релігійні 
організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких переваг або 
обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не 
допускається. 

Діяльність релігійних організацій в Україні регулюється Законом «Про 
свободу совісті та релігійні організації». Відповідно до закону не дозволяється 
будь-яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до 
релігії, до сповідування або відмови від сповідування релігії, до участі або 
неучасті у богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії. 

Для релігійних організацій не існує обов’язкової реєстрації, але вони мають 
право реєструвати свої статути з метою набуття статусу юридичної особи. 
Релігійну громаду можуть створити будь-які 10 повнолітніх громадян. 
Процедура реєстрації, а також терміни та переліки необхідних документів 
визначаються законом. 

Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та 
релігійні організації у межах компетенції здійснюють центральні органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 
політику у сфері релігії (ДЕСС), інші державні органи, місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування. 
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У березні 2021 року була прийнята Національна стратегія у сфері прав 
людини. У цьому документі визначено основні завдання забезпечення захисту 
прав людини в Україні. Одним із завдань цієї Стратегії визначено забезпечення 
умов для розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 
корінних народів і національних меншин. Стратегія містить окремий 
стратегічний напрям «12. Забезпечення прав корінних народів інаціональних 
меншин» зі стратегічною ціллю – «права корінних народів і національних 
меншин в Україні забезпечуються і захищаються відповідно до міжнародних, у 
тому числі європейських, стандартів прав людини». 

Водночас розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 
року № 756-р затверджено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на 2021-2023 роки. План дій містить ряд заходів, які стосуються 
внесення змін до законодавства у зазначеній сфері, а саме: «28. Розроблення та 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін 
до Кримінального кодексу України щодо: уніфікації використання терміну 
«нетерпимість» та обов’язкового врахування мотивів нетерпимості за такими 
ознаками, як раса, колір шкіри, національна або етнічна належність, релігійні 
переконання, ідеологічні переконання, сексуальна орієнтація, гендерна 
ідентичність, інвалідність, мова, місце проживання або іншими ознаками в разі 
призначення покарання за злочин; конкретизації норм статті 161 Кримінального 
кодексу України в частині чіткого визначення кримінального правопорушення 
щодо дискримінації, за тяжкістю вчинення якого особа підлягає притягненню до 
кримінальної відповідальності, разом із внесенням відповідних змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та Цивільного кодексу України із 
передбаченням штрафів, відшкодування шкоди за відповідні діяння меншої 
тяжкості;…»; «29. Підготовка слідчих органів Національної поліції щодо 
особливостей здійснення досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених з мотивів нетерпимості»; «30. Підготовка прокурорів 
щодо особливостей здійснення досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених з мотивів нетерпимості, з урахуванням міжнародних 
стандартів»; «31. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроекту про покладення на роботодавця обов’язку щодо доказування в 
суді у справах про дискримінацію у сфері праці правомірності його рішення, дії 
чи бездіяльності»; «47. Удосконалення нормативно-правового регулювання 
реалізації прав національних спільнот» тощо. 

Станом на 1 січня 2021 року релігійна мережа України представлена 37049 
релігійними організаціями, що представляють: християнство, іслам, іудаїзм, 
буддизм, етнічні релігійні напрямки та нові релігійні рухи.  

 
Певна частина релігійних організацій (зокрема, реформатів, лютеран, 

іудеїв, мусульман тощо) мають чітко окреслену етноконфесійну ознаку. 
Етноконфесійні релігійні організації охоплюють всі регіони держави. Зокрема, 
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іудейські громади діють в усіх областях, Вірменська апостольська церква – в 19 
областях. Певні релігійні організації локалізовані в місцях компактного 
проживання відповідної національної меншини – це Закарпатська реформатська 
церква (Закарпатська область), караїми (Дніпропетровська, Харківська області та 
м. Київ). Діють також етноконфесійні громади корейців (Корейська 
християнська методистська церква – Полтавська область) та китайців 
(БРАТСТВО КИТАЙСЬКИХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ В 
УКРАЇНІ). 

Особливу роль у забезпеченні позитивної динаміки розвитку 
міжконфесійних відносин в Україні відіграють міжцерковні консультативно-
дорадчі органи. 

Помітний вплив на стан міжрелігійних відносин має діяльність 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, (ВРЦіРО), до складу якої 
входять представники найавторитетніших релігійних організацій, що 
представляють більше ніж 90% релігійної мережі України. ВРЦіРО погоджує 
конфесійні ініціативи, сприяє релігійним організаціям у виконанні їх статутних 
завдань, становленню порозуміння й терпимості у взаєминах різних конфесій, 
вдосконаленню правового поля державно-церковних відносин.  

Іншим важливим представницьким міжконфесійним консультаційно-
дорадчим органом є Всеукраїнська Рада Релігійних Об’єднань (далі ‒ ВРРО), яка 
була утворена з метою об'єднання зусиль релігійних організацій в процесах 
національно-духовного відродження України, ведення і координації 
міжконфесійного діалогу, участі у розробці проєктів законодавчих та інших 
нормативних актів із питань державо-церковних відносин і збільшення 
толерантності у міжконфесійному житті, здійснення колективних заходів 
добродійного характеру тощо. Фундаторами Ради виступили: Апостольська 
православна Церква в Україні, Духовне управління мусульман України «Умма», 
Духовні збори віри Бахаї, Об’єднання прогресивного іудаїзму України, 
Об’єднання синів та дочок рідної національної української віри (ОСІДУ 
РУНВіри), Центр громад Свідомості Крішни в Україні, Українська асоціація 
релігієзнавців. 

Представники органів державної влади регулярно проводять зустрічі як із 
зазначеними вище структурами, так і з представниками інших релігійних 
об’єднань і організацій з метою ідентифікації їх проблем та вирішення можливих 
конфліктних питань.  

Рішенням Кабінету Міністрів України у 2019 році було створено окремий 
орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
міжнаціональних відносин, релігії та забезпечення прав національних меншин та 
релігійних організацій в Україні. Державна служба України з питань 
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етнополітики та свободи совісті була зареєстрована як юридична особа 18 
березня 2020 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 
червня 2019 року № 503.  

Державна служба виконує моніторингові, аналітичні, медіаторські та 
освітні функції у сфері етнополітики та свободи совісті. На службу також 
покладено надання адміністративних функцій щодо діяльності релігійних 
організацій (наприклад, реєстрація статутів релігійних організацій та 
погодження канонічної діяльності іноземних проповідників та 
священнослужителів в Україні). 

Служба проводить консультації з представниками різних релігійних 
спільнот та національних меншин України з метою виявлення їх потреб та 
проблем. Служба сприяє утвердженню релігійної толерантності, миру та поваги 
в українському суспільстві, підтримуючи міжконфесійний діалог та ініціативи із 
залученням релігійних та громадських лідерів та експертів. 

Зокрема, у 2020 році відбулася низка зустрічей між Міністром культури та 
інформаційної політики України, Головою ДЕСС та представниками різних 
релігійних організацій, що дозволило отримати інформацію про виклики та 
проблеми релігійних громад в Україні. ДЕСС також регулярно організовує 
онлайн заходи, такі як дискусії, вебінари та конференції на теми єдності для 
сприяння мирному спілкуванню та співпраці між різними релігійними 
традиціями. Проєкт онлайн-платформи «Нова бібліотека Софії-мудрості», який 
був розпочатий у 2020 році як міжкультурна та міжрелігійна ініціатива, 
спрямований на сприяння взаємному визнанню та повазі гідності кожної 
людини, незважаючи на її культурне чи релігійне походження. Ідея була 
позитивно сприйнята членами Всеукраїнської ради церков та релігійних 
організацій і вже об’єднала зусилля різних релігійних традицій в Україні. 

У 2020 році обмежувальні заходи, впроваджені Урядом України (постанова 
Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України коронавірусу COVID-19», постанова Кабінету Міністрів від 
22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2», постанова Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), щодо проведення масових зборів 
були зумовлені введенням протиепідеміологічних заходів поширенню світової 
пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19). Впроваджені заходи не були 
спрямовані на дискримінацію осіб, що належать до національних меншин чи 
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релігійних спільнот, оскільки дія поширювалась на всіх громадян України 
незалежно від їх етнічного походження. 

Водночас, у відповідь на карантинні обмеження через коронавірусну 
хворобу (COVID-19) були вжиті додаткові заходи, спрямовані на забезпечення 
релігійних прав та потреб населення. Так, АТ «НСТУ» ініціювало трансляції 
релігійних богослужінь та інших обрядових заходів головних церков релігійних 
організацій країни. За період від початку запровадження карантинних обмежень 
в Україні і до сьогодні було реалізовано: 

- понад 400 годин трансляцій наживо богослужінь з соборів 
Православної церкви України, Римсько-Католицької церкви та 
Української Греко-Католицької церкви на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ; 

- близько 130 годин трансляцій богослужінь Церкви адвентистів 
сьомого дня, Української Євангельської Церкви, Української Церкви 
християн віри євангельської, Церкви євангельських християн-
баптистів на каналі UΛ: КУЛЬТУРА;трансляції п’ятничних 
проповідей мусульман та молитов у Головній мечеті Києва на каналі 
UΛ: КРИМ. 

 
Україна глибоко занепокоєна порушенням релігійних прав осіб, що різного 

етнічного походження на тимчасово окупованих територіях України. Для 
більшості релігійних конфесій стало неможливим проведення богослужінь у їх 
культових приміщеннях через захоплення на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя їх культових споруд та реальну загрозу ідентифікації прихожан і 
подальшого їх переслідування. Наприклад, до початку тимчасової окупації на 
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя діяло 49 українських 
православних релігійних організацій. Внаслідок недотримання прав на свободу 
віросповідання РФ на ТОТ АРК їх залишилося 6. Також, у серпні 2020 року 
Верховний Суд Російської Федерації ухвалив рішення про відмову у перегляді 
судових рішень нижчої інстанції про виселення Української Православної 
Церкви з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги 
у м. Сімферополі, обґрунтовуючи це тим, що термін дії договору з єпархією 
Української православної церкви Київського патріархату, яка перейшла у 
створену УПЦ (ПЦУ), вже закінчився. Окрім цього, представники російської 
окупаційної адміністрації в Криму пред’явили Митрополиту 
Сімферопольському і Кримському Клименту так зване судове рішення з 
вимогою демонтувати храм ПЦУ «Неопалима купина» у м. Євпаторія. 

 
Діяльність релігійної організації «Свідки Єгови» на тимчасово окупованих 

територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя заборонена на 
підставі законодавства РФ та визнана екстремістською (частина 1 статті 282.2 КК 
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РФ). З набуттям чинності закону РФ №374-ФЗ посилено відповідальність за 
«екстремістську», «терористичну» діяльність, запроваджено термін 
«місіонерська діяльність». Звинувачення у незаконній «місіонерській 
діяльності» стали приводом для адміністративного переслідування активних 
учасників релігійних організацій. Протягом 2016-2017 років на території 
окупованого Криму було видано щонайменше 23 судові постанови щодо 
притягнення до адміністративної відповідальності «Свідків Єгови» та інших 
нетрадиційних релігійних організацій за «місіонерську діяльність». За статтею 
Кримінального кодексу РФ «Організація діяльності екстремістської організації» 
(частина 1 статті 282.2 КК РФ) в ув’язненні перебувають семеро громадян 
України. 

 
РФ на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя реалізує політику переслідування мусульманських громад 
кримських татар – проводяться обшуки в мечетях, медресе, бібліотеках, 
приватних будинках, застосовуються адміністративні арешти та штрафні санкції.  

 
Переслідування представників кримських татар – корінного народу 

України, відбувається також за участь в діяльності організацій «Хізб-утТахрір» і 
«Таблиги Джамаат». Також однією із поширених практик є переслідування 
представників кримськотатарського народу під приводом пошуку літератури 
занесеної до «переліку екстремістських матеріалів».  
 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 

Інформація викладена у Частині ІІ Доповіді. 

Стаття 9  

1. Сторони зобов’язуються визнати, що право на свободу виявлення 
поглядів кожної особи, яка належить до національної меншини, включає 
свободу дотримуватися своїх поглядів та одержувати і поширювати 
інформацію та ідеї мовою своєї національної меншини без втручання 
держави і незалежно від кордонів. В рамках своїх правових систем 
Сторони забезпечують, щоб особи, які належать до національної 
меншини, не зазнавали дискримінації у доступі до засобів масової 
інформації. 

2. Пункт 1 не перешкоджає Сторонам вимагати ліцензування, без 
дискримінації та на основі об’єктивних критеріїв, радіомовлення та 
телебачення або кінопідприємств. 

3. Сторони не перешкоджають особам, які належать до національної 
меншини, створювати та використовувати друковані засоби масової 
інформації. В рамках законодавства, що регулює радіомовлення та 
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телебачення, вони, наскільки це можливо, забезпечують особам, які 
належать до національної меншини, враховуючи положення пункту 1, 
можливість створення та використання своїх власних засобів масової 
інформації. 

4. У рамках своїх правових систем Сторони вживають належних заходів 
для доступу осіб, які належать до національної меншини, до засобів 
масової інформації – з метою сприяння поглибленню терпимості та 
розвитку культурного плюралізму. 

 
Рекомендація Комітету міністрів для України: 

⎯ вжити відповідних заходів задля забезпечення ширшого доступу до ЗМІ 
рідною мовою для усіх осіб, включно з тими, що належать до національних 
меншин. 
 

З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення 
громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних 
питань, сприяння формуванню громадянського суспільства в Україні Законом 
України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» (2014) створено 
Суспільне телебачення і радіомовлення України у формі акціонерного 
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ, 
Суспільний мовник). 

Задля задоволення інформаційних потреб національних меншин в рамках 
діяльності НСТУ впродовж 2018 року здійснювалась розробка «Концепції 
мовлення з тематики національних меншин Національної суспільної 
телерадіокомпанії України» (далі – Концепція). Концепція розроблялась у тісній 
взаємодії та співпраці громадських активістів, з числа національних меншин 
зокрема, та працівників регіональних філій, що здійснюють мовлення мовами 
національних меншин України. 13 лютого 2018 року в Києві відбулося публічне 
громадське обговорення проєкту «Концепція мовлення національних меншин», 
який розробили член правління Національної суспільної телерадіокомпанії 
України (НСТУ). Документ був розроблений відповідно до Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин, Конституції України, законів України «Про 
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про 
суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про телебачення і 
радіомовлення», «Про національні меншини в Україні», а також інших 
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у цій сфері.  

Концепція мовлення з тематики національних меншин була схвалена 18 
вересня 2018 року наглядовою радою НСТУ і доступна українською мовою за 
посиланням: https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Koncepcija-
movl_natsmenshyn.pdf. 



Частина 3 
 

67  

Документ визначає основні напрями й засади роботи НСТУ щодо якомога 
повного задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб 
національних меншин, які компактно та дисперсно проживають на території 
України і має на меті забезпечення прав національних меншин щодо 
використання мов меншин на усіх платформах Суспільного мовника; сприяння 
розвитку культурного та мовного розмаїття та збереження самобутності 
національних меншин; поширення інформації, що сприяє поглибленню 
міжкультурного діалогу та злагоди в українському суспільстві; інформування на 
усіх платформах Суспільного про багатонаціональний склад населення України, 
життя та культуру національних меншин, їх внесок у розбудову українського 
суспільства; поширення інформації, що сприяє запобіганню дискримінації за 
етнічною ознакою; розвінчання негативних стереотипів, пов’язаних з окремими 
нацменшинами. 

Місією НСТУ, відповідно документу, є: «Захищати свободи в Україні. 
Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та 
світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, 
розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, 
особистості та Українського народу».  

Розглядаючи національні меншини як невід’ємну частину Українського 
народу, Суспільний мовник визначає, що програми про національні меншини та 
мовами національних меншин є важливими компонентами мовлення для всіх 
платформ НСТУ. Український Суспільний мовник є найбільшим незалежним 
інструментом для забезпечення присутності мов національних меншин у засобах 
масової інформації. НСТУ інтегрує у своїй діяльності всі спільноти, соціальні 
верстви та покоління, включно з представниками різних національних меншин, 
забезпечуючи при цьому повагу до різних ідентичностей і потреб. 

Відповідно до Концепції, в 2019 році було створено Координаційний центр 
мовлення національних меншин для координації всебічної співпраці з 
регіональними філіями Суспільного мовника та усіма національними 
меншинами, що мешкають в Україні з метою всебічного представлення 
етнічного багатоманіття України на загальнонаціональному рівні. Окрім цього, 
у співпраці з Координаційним центром мовлення національних меншин 
відбувається постійна робота, планування тем та форм подачі з редакціями у 
регіонах, які мають мовлення мовами національних меншин, а саме 
UA:Закарпаття, UA:Буковина, UA:Одеса, з метою підвищення якості контенту 
для національних меншин. 

Протягом 2020 року на UA:КУЛЬТУРА загальна тривалість програм 
мовами національних меншин та для національних меншин на 
загальнонаціональних телеканалах АТ «НСТУ» власного виробництва склала 5 
годин 45 хвилин, на UA:ПЕРШИЙ – 3 години 25 хвилин (інформація станом на 
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листопад 2020 року). Загальна тривалість програм мовами національних меншин 
та для національних меншин на регіональних телеканалах власного виробництва 
НСТУ протягом 2019-2020 років склала більше 800 годин.  

Крім того, загальна тривалість програм мовами національних меншин та 
для національних меншин протягом 2018-2020 років на радіомовниках АТ 
«НСТУ» склала 9632 години 55 хвилин (інформація станом на листопад 2020 
року). 

Важливою складовою в роботі АТ «НСТУ» є підтримка 
кримськотатарського народу та його культури, яка реалізується шляхом 
розробки нової концепції Суспільне | Крим та запуску сайту Суспільне | Крим 
(crimea.suspilne.media) чотирма мовами, в тому числі і кримськотатарською, 
забезпечення щоденних випусків новин кримськотатарською мовою, створення 
спеціалізованого контенту та проєктів на каналі UΛ: КРИМ та національних 
теле- та радіоканалах, які входять у структуру АТ «НСТУ». 

У рамках цієї роботи у 2020 році було: 
- виготовлено низку спецпроєктів, серед яких серія документальних 

фільмів «Історія кримських татар», онлайн-концерт «Свої. Корінні», 
присвячений Дню корінних народів, спецпроєкти до Дня кримського 
спротиву російській окупації, 76-ї річниці депортації 
кримськотатарського народу та інше; 

- забезпечено роботу виїзної студії «Українського радіо» на форумі 
«Час Криму», який відбувся 26 лютого 2020 року. 

Популяризацію української культури та сприяння розвитку мов і культур 
національних меншин визначено одним із основних завдань державного 
іномовлення України (Закон України «Про систему іномовлення України» від 8 
грудня 2015 року№ 856-VIII, пункт 5 статті 6). 

Ще одним аспектом реалізації прав національних меншин в Україні є 
можливість випуску друкованих засобів масової інформації мовами 
національних меншин. Так, у 2020 році загальний тираж друкованих засобів 
масової інформації мовами національних меншин склав 205 100 примірників 
(інформація станом на листопад 2020 року). 

Кількість періодичних видань мовами національних меншин у 2020 році, 
відповідно до даних Державного реєстру друкованих засобів масової інформації 
та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності щодо 
зареєстрованих друкованих засобів масової інформації, мовою видання 
національних меншин, становить: російська – 15757, білоруська – 9, вірменська 
– 3, гагаузька – 4, їдиш – 3, кримськотатарська – 34, молдовська – 1, німецька – 
113, польська – 78, румунська – 35, словацька – 10, угорська – 46. 

https://crimea.suspilne.media/ua
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Важливу роль у реалізації прав національних меншин в Україні відіграє 
законодавство про видавничу справу. Так, статтею 3 Закону України «Про 
видавничу справу» встановлено, що видавнича справа спрямована, з-поміж 
іншого, на випуск видань мовами національних меншин України для 
задоволення їхніх культурно-освітніх потреб. Зазначене положення реалізується 
шляхом державної підтримки видавництвам, видавничим організаціям, 
поліграфічним та книготорговельним підприємствам, що випускають або 
розповсюджують малотиражні (до 5 тисяч примірників) видання мовами 
нечисленних національних меншин шляхом надання пільг щодо сплати податків 
та зборів. Така підтримка надається і при вивезенні видавничої продукції, 
випущеної в Україні, та при ввезенні видавничої продукції вітчизняних видавців, 
виданої мовами нечисленних національних меншин, що проживають в Україні. 

Впродовж звітного періоду в Україні здійснювався випуск книжкової 
продукції мовами національних меншин. 

Табл. 3.1. Випуск у 2020 році книг і брошур за мовами народів світу, 
зокрема представників національних меншин України 

Мова видання 
Кількість 
видань, 
друк. од. 

Тираж, 
тис. прим. 

Разом 18967 41946,7 
Англійська 527 1136,2 
Білоруська 1 0,3 
Болгарська 1 1,1 
Гагаузька 2 0,3 
Грецька 2 0,4 
Іспанська 8 3,5 
Італійська 1 0,1 
Китайська 1 2,0 
Кримськотатарська 3 1,1 
Латинська 2 0,2 
Молдовська 9 3,1 
Німецька 33 142,8 
Польська 17 7,0 
Ромська 2 0,2 
Російська 2201 2703,8 
Румунська 37 57,5 
Старослов’янська (церковнослов’янська) 3 0,9 
Угорська 18 10,0 
Узбецька 1 12,0 
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Українська 14798 36503,2 
Французька 13 22,4 
Японська 1 0,5 
Кількома мовами народів світу 1285 1338,0 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 

Внаслідок збройної агресії РФ позбавлена доступу до отримання 
достовірної інформації, зокрема рідною мовою, значна частина громадян 
України з числа національних меншин та етнічних українців, що опинилися в 
статусі «меншина в меншині» на тимчасово окупованій території України.  

 
З часу тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

РФ проводить політику інформаційної ізоляції місцевого населення від 
інформаційного простору України. За даними Національної ради з телебачення 
та радіомовлення України, після анексії Криму 31 телерадіокомпанія України 
втратила права на аналогове телемовлення на півострові, ще 28 ‒ права на 
цифрове мовлення. Окрім цього, РФ незаконно припинила ефірне радіомовлення 
на півострові 39 телерадіокомпаній. На території півострову обмежено доступ до 
української періодики. Наявна практика блокування інтернет-сайтів українських 
інформаційних ресурсів на території окупованого Криму.  

 
Політику в сфері свободи слова, інформації, інформатизації та зв’язку на 

тимчасово окупованій території України в Криму з боку окупаційної влади 
реалізує так зване «Міністерство внутрішньої політики, інформації та зв’язку 
Республіки Крим» яким встановлено повний контроль над засобами масової 
інформацій, які мовлять на тимчасово окупованих територіях Автономної 
Республіки Крим. Також створено провладні кримськотатарські ЗМІ: 
«Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія» («Общественная кримско-
татарская телерадиокомпания»), телеканал «Міллет» («Миллет»), радіоканал 
«Ветан». 

 
Більшість ЗМІ, які функціонують на тимчасово окупованих територіях 

Луганської та Донецької областей, також є підконтрольними Російській 
Федерації. 30 грудня 2020 року з метою посилення інформаційного контролю та 
поглиблення інформаційної ізоляції громадян України, що проживають на цих 
територіях, російська окупаційна адміністрація оголосила про створення 
інформаційного медіахолдингу шляхом об’єднання регіональних газет, 
радіостанцій та телеканалів, а також інтернет-видань.  

 
Телерадіомовлення державною мовою України на тимчасово окупованих 

територіях не ведеться. Дискримінаційні обмеження у доступі до українського 
інформаційного простору, засобів масової інформації ускладнюють можливості 
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подальшої інтеграції та самореалізації в українському суспільстві громадян 
України з тимчасово окупованих територій різної етнічної ідентичності та 
посилюють їх інформаційну, культурну та соціальну сегрегацію.  
 

Український уряд докладає зусиль для подолання інформаційної ізоляції та 
дезінформації в рамках Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя (схваленої Розпорядженням КМУ від 27 
грудня 2018 року № 1100-р.) та Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької 
та Луганської областей (схваленої Розпорядженням КМУ від 26 липня 2018 року 
№ 539-р.). Також, 11 червня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України запустило у тестовому режимі 
кримськотатарську версію свого сайту. 
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Стаття 10  
1. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка належить до 

національної меншини, право на вільне і безперешкодне використання 
мови своєї меншини, приватно та публічно, в усній і письмовій формі. 

2. У місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до 
національних меншин, або де вони складають значну частину населення, 
на прохання таких осіб і якщо таке прохання відповідає реальним 
потребам, Сторони намагаються забезпечити, по можливості, умови, що 
дозволяють використовувати мову відповідної меншини у спілкуванні 
цих осіб між собою та з адміністративними властями. 

3. Сторони зобов’язуються гарантувати кожній особі, яка належить до 
національної меншини, право бути негайно поінформованою 
зрозумілою для неї мовою про підстави її арешту, про характер та 
причини будь-якого обвинувачення проти неї та право захищати себе 
цією мовою, у разі необхідності, з використанням безкоштовних послуг 
перекладача. 

 
Рекомендація Комітету міністрів для України: 

⎯ залучаючи до консультацій усі необхідні групи, продовжувати 
зосереджувати зусилля на розробці чіткої та узгодженої законодавчої 
бази і рамкових політичних програм, що стосуються використання мов, 
задля забезпечення надійних законних гарантій захисту та використання 
всіх мов меншин/міноритарних мов, включно з тими, якими 
послуговується невелика кількість осіб. 

Пункт 1 

У національній правовій системі залишаються чинними конституційні та 
інші законодавчі гарантії вільного розвитку, використання і захисту мов 
національних меншин України. 

Державна політика щодо забезпечення функціонування української мови 
як державної відповідає Висновку Європейської комісії «За демократію через 
право», відповідно до якого за особливих умов, що склалися в Україні, 
збалансована політика у мовній сфері вимагає належних гарантій для збереження 
державної мови як інструмента єднання суспільства, та Рекомендації 
Європейської комісії за демократію через право українському законодавчому 
органу віднайти істотно прийнятніші способи підтвердження верховенства 
української мови як єдиної державної мови та вжити додаткових заходів для 
зміцнення її ролі в українському суспільстві. 

Державна політика щодо забезпечення функціонування української мови 
як державної реалізується у визначених документом сферах суспільного життя. 
Українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій 
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території України при здійсненні повноважень органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, 
документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які 
визначаються законом. 

Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та 
здійснення релігійних обрядів відповідно другій частині статті 2 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

Відповідно до положень частини третьої статті 2 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» порядок 
застосування мов корінних народів та національних меншин України у 
відповідних сферах суспільного життя визначається законом щодо порядку 
реалізації прав національних меншин та корінних народів України з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної». Наразі посутнє регулювання цього питання 
відсутнє і вимагає ухвалення окремого Закону.  

Передбачена також можливість встановлення окремим законом 
особливості використання мов корінних народів, національних меншин України 
під час супроводу (конферансу) культурних заходів, організованих відповідною 
спільнотою. 

Також, відповідно частини другої статті 16 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» в діяльності 
правоохоронців, представників розвідувальних органів, державних органів 
спеціального призначення з правоохоронними функціями допускається 
спілкування прийнятною для обох сторін мовою або через перекладача з 
особами, які не розуміють державної мови. 

Застосування мов національних меншин України у сфері суспільних 
відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на 
освіту, регулюється Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про повну загальну середню освіту». З огляду на положення зазначених 
законодавчих актів Україна забезпечує реалізацію права осіб, що належать до 
національних меншин і корінних народів, на дошкільну освіту у комунальних 
закладах освіти та загальну середню освіту у державних, комунальних і 
корпоративних закладах загальної середньої освіти мовами національних 
меншин та корінних народів (поряд з державною мовою).  

 
Детальніше питання розглянуто в подальших положеннях Доповіді (статті 

12 – 14). 
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Пункт 2 

На забезпечення прав національних меншин та корінних народів України 
Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» (2019) передбачається можливість додаткового оприлюднення актів 
індивідуальної дії органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування у перекладі кримськотатарською мовою як мовою корінного 
народу України. Наразі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України запустило у тестовому режимі кримськотатарську 
версію свого сайту. 

У порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав 
корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах 
допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних 
державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів і 
національних меншин України. 

Пункт 3 

Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України 
(стаття 29) кримінальне провадження здійснюється державною мовою. Сторона 
обвинувачення, слідчий суддя та суд складають процесуальні документи 
державною мовою. Водночас підозрюваний, обвинувачений, свідок мають 
право, з-поміж іншого, користуватися рідною мовою, отримувати копії 
процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі 
необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави. Так, 
особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє 
для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий 
суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують учасникам кримінального 
провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, 
право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді 
рідною або іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі 
необхідності послугами перекладача в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Відповідно до частини четвертої статті 376 Кримінального процесуального 
кодексу України, судові рішення, якими суд закінчує судовий розгляд по суті, 
надаються сторонам кримінального провадження або особі, стосовно якої 
вирішено питання щодо застосування примусових заходів виховного або 
медичного характеру, а також представнику юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, у перекладі на їхню рідну або іншу мову, якою вони 
володіють. Переклад інших процесуальних документів кримінального 
провадження, надання копій яких передбачено цим Кодексом, здійснюється 
лише за клопотанням зазначених осіб. 
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Відповідно до положень статті 15 Кодексу адміністративного судочинства 
України, статті 9 Цивільного процесуального кодексу України, статті 10 
Господарського процесуального кодексу України суди використовують 
державну мову в процесі судочинства та гарантують право учасників судового 
процесу на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою 
вони володіють. Учасники судового процесу, які не володіють або недостатньо 
володіють державною мовою, мають право робити заяви, надавати пояснення, 
виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони 
володіють, користуючись при цьому послугами перекладача. 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 

В Україні продовжується робота над розробкою національного 
законодавства щодо реалізації прав національних меншин, зокрема мовних, а 
також механізмів їх імплементації у тісній консультації з громадськими 
об’єднаннями, що опікуються захистом прав національних меншин. Зокрема, 
актуальні питання подальшого законодавчого удосконалення державної 
етнонаціональної політики в Україні були обговорені під час проведення 
профільним Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та АРК, м. Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет з питань прав людини) комітетських 
слухань на тему: «Проблемні питання законодавчого врегулювання та реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав корінних народів і національних 
меншин» (8 липня 2020 року). 

4 червня 2021 року, після серії моніторингових візитів у місця компактного 
проживання національних меншин (Донецька, Запорізька, Одеська, Чернівецька, 
Закарпатська області), проведених Комітетом з питань прав людини, було 
організоване громадське обговорення проєкту Закону України «Про національні 
спільноти України». 

1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про корінні 
народи України» № 1616-IX. Цей документ має рамковий характер, він 
покликаний визначити права корінних народів України та особливості їхньої 
реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також 
розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів. 
Законом передбачається проведення консультацій з представницькими органами 
корінних народів у випадку, якщо виконавча влада приймає акти та рішення з 
питань розвитку мов, культури, забезпечення прав корінних народів України на 
освіту мовою корінного народу, діяльності засобів масової інформації мовами 
корінних народів України, інтеграції корінних народів України тощо.  
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З метою консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та 
відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, 
спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів 
громадян України, розвитку кримськотатарської мови як важливої складової 
етнокультурної спадщини Українського народу, Указом Президента України від 
26 лютого 2021 року № 78/2021 «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію 
та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя» доручено Уряду розробити та затвердити Стратегію 
розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 роки. 

Така Стратегія та план заходів з її реалізації будуть ґрунтуватись на 
Концепції розвитку кримськотатарської мови, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 року № 296-р, яка визначає базові 
підходи та основні напрями розроблення Стратегії. 

 

Стаття 11 

1. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка належить до 
національної меншини, право використовувати своє прізвище, (по 
батькові) та ім’я мовою меншини, а також право на їх офіційне визнання 
відповідно до умов, передбачених у їх правових системах. 

2. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка належить до 
національної меншини, право публічно виставляти вивіски, написи та 
іншу інформацію приватного характеру мовою її національної меншини. 

3. В місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до 
національної меншини, або де вони складають значну частину 
населення, Сторони намагаються, в рамках своїх правових систем, в 
тому числі, у разі необхідності, угод з іншими державами, і враховуючи 
їхнє конкретне становище, використовувати традиційні місцеві назви, 
назви вулиць та інші топографічні покажчики, призначені для 
загального користування, також і мовою відповідної меншини, якщо у 
цьому є достатня необхідність. 

 
Рекомендація Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для України: 

⎯ Консультативний комітет також закликає органи влади застосовувати 
гнучкий підхід щодо фінансування витрат на встановлення вивісок із 
зазначенням назв вулиць мовами національних меншин у територіальних 
одиницях, де мешкає значна кількість осіб, що належать до національних 
меншин. 



Частина 3 
 

77  

 

Пункт 1 

В Україні залишаються чинними норми національного законодавства, що 
гарантують реалізацію права на використання національного прізвища, імені, 
імені по батькові. Відповідно положенням статті 12 Закону України «Про 
національні меншини в Україні» кожний громадянин України має право на 
національні прізвище, ім'я та по батькові. Громадяни мають право у 
встановленому порядку відновлювати свої національні прізвище, ім'я та по 
батькові. Громадяни, в національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати 
«по батькові», мають право записувати в паспорті лише ім'я та прізвище, а у 
свідоцтві про народження ‒ ім'я батька і матері. 

Статтею 40 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» встановлено, що прізвища, імена та по батькові 
громадян України виконуються державною мовою відповідно до правил 
українського правопису, передаються шляхом транслітерації за допомогою літер 
відповідного алфавіту згідно із звучанням державною мовою та не 
перекладаються іншими мовами. Водночас фізична особа має право на 
транскрибований запис її прізвища, імені та по батькові відповідно до своєї 
національної традиції. 

Відповідно до статті 295 Цивільного кодексу України фізична особа, яка 
досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище 
та (або) власне ім’я, та (або) по батькові. 

Пункт 2 

Національне законодавство забезпечує вільне використання мов 
національних меншин у приватному житті. Дія законодавства щодо 
функціонування української мови як державної не поширюється на сферу 
приватного спілкування. Також, відповідно до частини другої статті 28 Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
зазначено, інформація для загального ознайомлення, поряд з державною мовою, 
може дублюватися іншими мовами відповідно до закону. 

Пункт 3 

Україна сприяє поверненню історичних назв населеним пунктам, зокрема 
у місцях компактного проживання національних меншин. Процеси 
перейменування районів у містах, вулиць, проспектів, площ, майданів та інших 
об’єктів топоніміки населених пунктів, а також інші географічні об’єкти 
здійснювалось в рамках реалізації Закону України «Про засудження 
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комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 
року № 317-VIII з урахуванням результатів громадських обговорень, в місцях 
компактного проживання національних меншин зокрема.  

Відповідно до статті 7 Закону, органи місцевого самоврядування мали 
шестимісячний строк з дня набрання чинності акта для проведення громадських 
слухань та внесення на розгляд Верховної Ради пропозицій щодо 
перейменування відповідних одиниць адміністративно-територіального устрою. 
Після цього парламент мав ухвалити рішення про перейменування з урахуванням 
вказаних пропозицій та рекомендацій Українського інституту національної 
пам’яті (далі – УІНП). У разі відсутності пропозицій органів місцевого 
самоврядування, Верховна Рада України ухвалювала рішення про 
перейменування на підставі рекомендацій УІНП. 

З метою виконання покладених на УІНП згідно з Законом повноважень, 
8 грудня 2015 року було створено експертну комісію у складі співробітників 
УІНП та залучених фахівців з історії, картографії, лінгвістики тощо. У своїй 
діяльності експертна комісія керувалася рекомендаціями краєзнавців, 
регіональних просвітницьких організацій та ініціативних груп громадян. 
Врахування географічних, економічних та етнічних особливостей населених 
пунктів були, серед іншого, враховані при підготовці комісією пропозицій про 
перейменування населених пунктів (та інших одиниць адміністративно-
територіального устрою).  

Профільний Комітет Верховної Ради розглядав як рекомендації експертної 
комісії УІНП, так і пропозиції від органів місцевого самоврядування, які 
продовжували надходити навіть після передбаченого Законом терміну 21 
листопада 2015 року. Протягом січня – липня 2016 року відділ аналізу 
регіональних особливостей та політики національних меншин УІНП опрацював 
понад півтори тисячі письмових звернень і запитів стосовно перейменування 
одиниць адміністративно-територіального устрою. У більшості випадків, коли 
пропозиції УІНП та органів місцевого самоврядування не збігалися, Комітет 
надавав перевагу пропозиціям органам місцевого самоврядування як виразникам 
волі територіальних громад. 

Загалом у ході реформи декомунізації було здійснено 1012 перейменувань 
населених пунктів та адміністративно-територіальних одиниць, зокрема 
відновлено понад 300 історичних назв, з яких близько 70, або 25%, належать до 
культурної спадщини національних меншин України – кримських татар, болгар, 
греків, євреїв тощо.  

Процеси перейменування населених пунктів впродовж звітного періоду 
здійснювались також в рамках реформ адміністративно-територіального устрою 
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та місцевого самоврядування в Україні з урахуванням історичної, культурної та 
етнічної самобутності місцевості, де традиційно проживають особи, які належать 
до національної меншини, або де вони складають значну частину населення. 
Віднесення назв населених пунктів до складу новоутворених районів було 
здійснене шляхом Постанови ВРУ від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про 
утворення та ліквідацію районів». 

Шляхом внесення Законом України від 17 жовтня 2019 року № 199-IX 
(стаття 37) змін до національного законодавства про місцеве самоврядування в 
Україні до самоврядних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад закріплено підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо 
найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, 
скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного 
населеного пункту, повідомлення про прийняті рішення з таких питань 
адміністратора інформаційної системи Міністерства юстиції України, з питань 
найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ тощо ‒ 
національного оператора поштового зв’язку, органу ведення Державного реєстру 
виборців. 

Підготовка пропозицій щодо перейменування населених пунктів та 
районів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, здійснювалася без 
участі органів місцевого самоврядування, з огляду на їх відсутність. Російські 
окупаційні органи влади на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 
залишалися поза процесом перейменувань, чинність нових назв ними не 
визнається. 

Для досягнення консенсусу щодо перейменувань на території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь, експертна комісія УІНП провела спільне 
засідання з представниками Меджлісу кримськотатарського народу, які мають 
власні законодавчі ініціативи щодо відродження історичної топоніміки Криму, 
радикально зміненої постановами радянських органів влади після депортації 
кримських татар у 1944 році. 

Постановою Верховної Ради України № 1352-VIII від 12 травня 2016 року 
перейменовано 75 одиниць адміністративно-територіального устрою 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, назви яких містили символіку 
комуністичного тоталітарного режиму. Переважній більшості перейменованих 
населених пунктів повернуто історичні кримськотатарські назви, що стало 
практичною реалізацією передбаченого статтею 3 Закону України «Про 
відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» забезпечення 
державою права депортованих осіб на повернення історичних назв населених 
пунктів, що були перейменовані за часів СРСР у зв’язку із здійсненням 
депортації.  
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Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Постановою 
Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» та вводиться в 
дію з моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України.  

Рекомендація Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для України: 

Гнучкість підходу щодо фінансування витрат на встановлення вивісок із 
зазначенням назв вулиць, зокрема мовами національних меншин у 
територіальних одиницях, де мешкає значна кількість осіб, що належать до 
національних меншин впроваджено в рамках фінансової децентралізації, що 
здійснювалась в Україні впродовж звітного періоду. 

Виділення коштів на виготовлення нових табличок та дорожніх знаків з 
покажчиками здійснюється з місцевого бюджету, в місцях компактного 
проживання національних меншин зокрема, та не потребує додаткових витрат з 
боку фізичних та юридичних осіб. 

 
Стаття 12 
1. Сторони, у разі необхідності, вживають заходів у галузях освіти та 
наукових досліджень з метою сприяння вивченню культури, історії, мови і 
релігії своїх національних меншин та більшості населення. 
2. У зв’язку з цим Сторони, зокрема, забезпечують належні можливості для 
підготовки вчителів і доступу до навчальних посібників та сприяють 
контактам між учнями і вчителями, які належать до різних громад. 
3. Сторони зобов’язуються створити особам, які належать до національних 
меншин, рівні можливості для доступу до освіти всіх рівнів. 

Пункт 1 

У межах сприяння розвитку міжкультурної освіти здійснюється 
впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для закладів 
дошкільної, загальної середньої та вищої освіти (Детальніша інформація про 
реалізацію інтегрованого курсу «Культура добросусідства» викладена у Частині 
ІІ цієї Доповіді). 

З 2015 року Міністерство освіти і науки України проводить Всеукраїнські 
учнівські олімпіади з мов і літератур національних меншин. Змагання проводять 
серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти з таких мов та 
літератур національних меншин: болгарська, молдовська, новогрецька, 
польська, російська, румунська, угорська, іврит (Наказ Міністерства освіти і 
науки України 6 жовтня 2014 року № 1134 «Про затвердження Правил 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-14
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проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та 
літератур національних меншин України»). Серед основних завдань проведення 
щорічних олімпіад: 

• актуалізація вивчення у закладах освіти мов та літератур національних 
меншин; 

• виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес 
сучасних прийомів, методів, інновацій, технологій викладання мов та 
літератур національних меншин; 

• підтримка та підвищення ефективності роботи вчителів, які працюють у 
закладах освіти з вивченням мов та літератур національних меншин. 

• залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів 
філологічних факультетів закладів вищої освіти до активної допомоги 
закладам освіти у справі поліпшення стану викладання мов та літератур 
національних меншин. 

У межах проєкту Ради Європи «Захист національних меншин, включаючи 
ромів, та мов меншин» спільно з Інститутом мовознавства НАН України 
підготовлено буклет з історії та культури національних меншин в Україні. 

Вивчення культури, історії, мови і релігії своїх національних меншин 
здійснюється в рамках освітніх програм освітніх закладів України всіх рівнів. 
Так, під час вивчення теми «Етнічний склад населення» (Географія, 8 клас) 
розглядається питання національного складу населення України. Освітніми 
програмами з історії України передбачено вивчення тем з історії 
кримськотатарського народу. Профільними органами державної влади спільно з 
ІГС у 2019/2020 навчальному році проведено тематичний Всеукраїнський 
конкурс методичних розробок уроків та виховних заходів «Крим: 5 років 
окупації. Право на Спротив». На основі зазначених матеріалів створено 
методичну базу для вивчення періоду сучасної історії в закладах загальної 
середньої освіти. У рамках Всеукраїнської школи онлайн було створено 
спеціальний відео-урок «День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 
народу». 

Освітніми програмами з історії України передбачено вивчення тем з історії 
кримськотатарського народу, зокрема: «Кримське ханство», «Національне 
відродження кримськотатарського народу», «Кримськотатарський національний 
рух», «Події 1917 року в Криму», «Утворення Кримської АРР», «Депортація 
кримських татар та інших народів Криму», «Кримськотатарський рух», 
«Створення Автономної Республіки Крим», «Меджліс кримськотатарського 
народу (червень 1991)», «Повернення кримських татар на батьківщину», «Статус 
Криму», «Анексія Росією Криму». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-14
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Також, у вивченні історії у 7 та 8 класах Міністерство освіти і науки 
України рекомендує вчителям використовувати посібник «Нариси із історії 
Криму. Додаткові матеріали для вчителя історії (7 та 8 класи)» (автори: Цалик С. 
М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В.). Публікація доступна за покликанням: 
https://www.aup.com.ua/dodatkovi-materiali-do-urokiv-istori/.  

У освітні програми з української літератури та зарубіжної літератури для 
10-11 класів включено твори кримськотатарських письменників (Таїр Халілов). 

До дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, що відзначається щорічно 26 лютого, Міністерство освіти і науки 
України також рекомендує закладам освіти проводити відповідні заходи, 
використовуючи рекомендації, розміщені на вебсайті Міністерства. 

Держава також сприяє вивченню культури та історії національних меншин 
України у сфері наукових досліджень та популяризації цих знань. У цьому 
аспекті варто виокремити діяльність Українського інституту національної 
пам’яті (УІНП), який реалізує державну політику у сфері відновлення та 
збереження національної пам’яті українського народу і одним із завдань якого 
відповідно до Положення є організація дослідження історичної спадщини та 
сприяння інтеграції в українське суспільство національних меншин та корінних 
народів. Впродовж звітного періоду УІНП долучився до організації 
всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, присвячених темам 
історії національних меншин та корінних народів, як-то «Геноцид ромів України 
в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація» (4 жовтня 
2016 року) та «Національні меншини радянської України в епоху Голодомору: 
втрати, травма, пам'ять» (6 березня 2020 року). У 2017 році УІНП взяв участь у 
підготовці святкувань та урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 
100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу (6 грудня).  
 

Планом заходів УІНП на 2021 рік передбачено організацію тематичних 
заходів, де, зокрема, йтиметься про національні меншини та корінні народи 
України: 

● створення серії популяризаційних відеоматеріалів про українських 
дисидентів і діячів кримськотатарського національного руху; 

● забезпечення продовження проведення науково-пошукового проєкту 
«Жертви польсько-українського конфлікту 1939-1947 років»; 

● здійснення комплексу заходів для забезпечення збору матеріалів про 
історію українсько-польського протистояння у роки Другої світової 
війни; 

● підготовка до друку книги про Угорську революцію 1956 року за 
матеріалами архівів КДБ; 

● видавничий популяризаційний проєкт про історію Криму; 
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● проведення серії заходів із популяризації історії Криму та 
кримськотатарського народу; 

● підготовка, виготовлення та поширення популяризаційних 
відеоматеріалів «Український південь». 

 

Пункт 2 

Українська влада забезпечує національні меншини підручниками мови і 
літератури відповідних національних меншин, перекладними підручниками. 
Їхній друк здійснюється щорічно за кошти Державного бюджету за результатами 
конкурсного відбору, що проводиться згідно з Порядком конкурсного відбору 
підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти 
і педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17 липня 2019 року № 1002. 

Для закладів загальної середньої освіти з класами з навчанням 
молдовською і румунською мовами підготовка педагогічних кадрів здійснюється 
в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Ужгородському та 
Чернівецькому національних університетах; кримськотатарською – у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського, угорською – на базі 
Українсько-угорського навчально-наукового інституту Державного закладу 
вищої освіти «Ужгородський національний університет» та Закарпатського 
угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; польською – у Волинському, 
Дрогобицькому педагогічному, Київському, Львівському, Прикарпатському, 
Хмельницькому національних університетах; словацькою – у Львівському та 
Ужгородському національних університетах, болгарською – в Ізмаїльському 
державному гуманітарному університеті. 

Також, у 2016 році в Ізмаїльському державному гуманітарному 
університеті було відкрито Інформаційний центр Румунії, який 
використовується для проведення конференцій, тренінгів, курсів із підвищення 
кваліфікації для вчителів румунської мови та інших культурних та 
просвітницьких заходів для етнічних румунів Бессарабії. Інформаційний центр 
має бібліотеку з румунською літературою.  

Окрім цього, в системі української освіти здійснюється впровадження, 
згаданого у Частині ІІ, інтегрованого курсу «Культура добросусідства». Наразі 
курс впроваджується в 21 області країни. Програми враховують етнічну, 
конфесійну, мовно-культурну та історико-географічну самобутність країни на 
регіональному та загальнонаціональному рівні. Змістом програм передбачено 
вивчення таких тем: «Дитина в розмаїтті культур», «Історія людей і пам'яток 
регіону», «Художня література», «Вчимося спілкуватися» тощо. Завданнями 
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курсу є розвиток інтересу дітей до спілкування з людьми, які належать до різних 
національних меншин, які проживають у регіоні; вміння брати участь у різних 
форматах спілкування, організованих дорослими (очно, дистанційно – пошта, 
скайп, чати, листівки тощо); виховувати повагу до української мови як 
державної, до різних мов людей, що мешкають у краї, як складової їхньої 
культури. Із програмами, посібниками і методичними матеріалами «Культура 
добросусідства» можна ознайомитися за покликанням: http://idcir.com.ua/kultura-
dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/.  

У закладах післядипломної педагогічної освіти в рамках підвищення 
кваліфікації викладаються модулі «Культури добросусідства» для тренерів (з 
числа співробітників ЗППО) та педагогів. Розроблено програми підвищення 
кваліфікації з курсу «Культура добросусідства». З метою вивчення курсу під час 
дистанційної форми здобуття освіти розроблено онлайн курс «Онлайн 
інструменти для викладання курсу «Культура добросусідства», який успішно 
закінчили вже більш ніж 170 педагогів. Загалом, за період активного 
впровадження курсу на материковій частині України в 2014–2019 роках було 
підготовлено більш ніж 1200 педагогів для початкової школи, більш ніж 400 
педагогів для закладів дошкільної освіти. Впровадження курсу здійснюється на 
основі системної міжрегіональної співпраці з громадськими об’єднаннями у 
сфері громадянської освіти . 

Окрім цього, у рамках спільних заходів з Радою Європи було проведено 
низку семінарів для фахівців органів управління освітою, закладів 
післядипломної педагогічної освіти, які опікуються питаннями освіти 
національних меншин, стосовно кращих європейських практик освіти мовами 
національних меншин. Також для них було презентовано навчальні матеріали, 
видані Радою Європи, «Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин». 

Окремо варто відзначити проектну діяльність, що реалізується у співпраці 
з Верховним комісаром ОБСЄ з питань національних меншин. На сьогодні 
найбільш значущим заходом на цьому напрямі співпраці можна вважати 
реалізацію спільного пілотного проекту ВКНМ та Міністерства освіти і науки 
України ‒ «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські 
ідеї в українському контексті», результатом якого стала підготовка посібника 
«Успішні практики багатомовної освіти в Україні». У посібнику викладено 
результати пілотного проекту з формування багатомовності вихованців закладів 
дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти. Очікується, що 
реалізований в Україні пілотний проект з багатомовної освіти буде 
презентований в рамках ОБСЄ як зразок найкращого досвіду для подальшого 
застосування країнами-учасницями ОБСЄ. Підтримка Офісом Верховного 
комісара ОБСЄ у справах національних меншин заходів із реалізації 
Всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: 

http://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/
http://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/
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прогресивні європейські ідеї в українському контексті» є дуже відчутною для 
Міністерства освіти і науки України. 

 
За понад два роки співпраці було проведено більше 20 експертних 

обговорень, тренінгів, круглих столів, конференцій, нарад для педагогічних 
працівників закладів освіти-учасників експерименту стосовно планування 
програм закладів освіти з багатомовної освіти та оцінки моделей цих програм. 

До останніх чотирьох круглих столів «Досягнення та виклики 
експерименту», що відбулися в режимі відеоконференції у жовтні, були долучені 
більше 300 педагогічних працівників. Досвід учасників Всеукраїнського 
експерименту «Формування багатомовності у дітей та учнів: прогресивні 
європейські ідеї в українському контексті» описано в посібнику для педагогічних 
працівників закладів освіти який наразі готується до публікації. 

 
Пункт 3 

В Україні відповідно до чинного законодавства (зокрема Закону «Про 
освіту») кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає 
право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, 
право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та 
законами України. 

Прийняття та впровадження Закону України від 25 квітня 2019 року №2704 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» в освітній 
сфері спрямований на забезпечення рівних можливостей доступу до освіти всіх 
рівнів з числа осіб, що належать до національних меншин шляхом підвищення 
рівня володіння державною мовою та подолання мовної сегрегації окремих груп 
національних меншин в українському суспільстві.  

Також, у Законі «Про повну загальну середню освіту» особливу увагу 
приділено питанню доступності повної загальної середньої освіти, у тому числі 
наявність достатньої кількості закладів освіти, що забезпечують безоплатне 
здобуття повної загальної середньої освіти, надання учням підтримки в 
освітньому процесі за кошти державного та місцевого бюджетів у найбільш 
доступному і наближеному до їхнього місця проживання закладі освіти. 

Законодавчо закріплено право осіб, які належать до корінних народів, 
національних меншин України, на вивчення мови відповідних корінного народу 
чи національної меншини України в державних, корпоративних чи комунальних 
закладах дошкільної, початкової і загальної середньої освіти або через 
національні культурні товариства (Закон України «Про освіту», Закон України 
«Про повну загальну середню освіту», Закон України «Про забезпечення 
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функціонування української мови як державної»). Зазначене право реалізується 
за кошти державного бюджету та місцевих бюджетів територіальних громад.  

Частиною одинадцятою статті 45 Закону України «Про вищу освіту» 
встановлено, що завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного 
оцінювання укладаються державною мовою, крім зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов.  

За бажанням особи завдання надаються у перекладі мовою національної 
меншини чи корінного народу України, якщо цією мовою здійснюється навчання 
у закладі освіти (крім завдань з української мови і літератури та іноземних мов). 
У табл. 2 наведено дані Українського центру оцінювання якості освіти щодо 
мови, якою учасники зовнішнього незалежного оцінювання виявили бажання 
отримати завдання сертифікаційної роботи у 2020 році. 

Табл. 3.2. Відомості про складання зовнішнього незалежного оцінювання 
2020 року мовами національних меншин 

 
Предмет 

зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

Мова складання зовнішнього незалежного оцінювання 
Російська  Угорська  Молдовськ

а  
Польська  Румунська  

Історія 
України 

6863 осіб 
(2,59% 

учасників) 

567 осіб 
(0,21% 

учасників) 

7 осіб (0% 
учасників) 

1 особа 
(0% 

учасників) 

127 осіб 
(0,05% 

учасників) 
Математик
а 

12712 
особи 
(6,78% 

учасників) 

357 осіб 
(0,19% 

учасників) 

56 осіб 
(0,03 % 

учасників) 

9 осіб (0% 
учасників) 

41 особа 
(0,02% 

учасників) 

Географія 5307 осіб 
(4,04 % 

учасників) 

193 особи 
(0,15% 

учасників) 

16 осіб 
(0.01% 

учасників) 

 
0 осіб 
(0 % 

учасників) 

106 осіб 
(0,08% 

учасників) 

Біологія 4737 осіб 
(4,13% 

учасників) 

353 осіб 
(0,31% 

учасників) 

36 осіб 
(0,03% 

учасників) 

6 осіб 
(0,01% 

учасників) 

89 осіб 
(0,08% 

учасників) 
Фізика 2248 осіб 

(7,93% 
учасників) 

29 осіб 
(0,1% 

учасників) 

12 осіб 
(0,04% 

учасників) 

3 особи 
(0,01% 

учасників) 

12 осіб 
(0,04% 

учасників) 
Хімія 914 осіб 

(6,4% 
учасників) 

19 осіб 
(0,13% 

учасників) 

10 осіб 
(0,07% 

учасників) 

4 особи 
(0,03% 

учасників) 

2 особи 
(0,01% 

учасників) 
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Практика вибору мови національної меншини для складання зовнішнього 
незалежного оцінювання здійснювалась впродовж усього звітного періоду і є 
характерною насамперед для Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей, 
що зумовлено вираженим поліетнічним складом населення цих регіонів.  

Для представників національних меншин, які проживають на території 
України, функціонує 83 недільні школи. Їх діяльності сприяють органи 
управління освітою, національно-культурні товариства і просвітницькі 
організації. На задоволення етнокультурних потреб національних меншин 
спрямована діяльність центрів національних культур (за даними місцевих 
органів виконавчої влади, на кінець 2020 року діяли 107 таких центрів). 

Одним з масштабних викликів, з якими зіштовхнулася Україна внаслідок 
тимчасової окупації Російською Федерацією частини території держави – 
освітня сегрегація дітей з числа місцевого населення. На тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя відбулись процеси повного знищення української системи 
освіти, зокрема державною мовою, що ускладнює подальші можливості 
повноцінної інтеграції та самореалізації дітей з таких територій в українському 
суспільстві.  

Так, у 2020/2021 році на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя у 547 загальноосвітніх закладів всіх форм 
власності 96,9% від загальної кількості школярів отримують освіту російською 
мовою, 6700 (3%) навчаються кримськотатарською, лише 214 (0,1%) – 
українською мовою (162 учні в школі № 20 м. Феодосії, а ще 52 – у трьох 
україномовних класах Сімферопольської академічної гімназії). Станом на 2021 
рік у Криму офіційно залишилася лише одна школа з українською мовою 
навчання (№ 20, м. Феодосія), у якій навчання здійснюється до 9 класу. 

 
Звертаємо увагу, що на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя учні з 10 по 11 клас не мають права навчатися 
українською мовою, хоча вона декларативно проголошена однією із державних 
в так званій «Республіці Крим». Навчання в закладах вищої освіти в Криму 
здійснюється виключно російською мовою. Ліквідований доступ до освіти 
рідною та державною мовою в системі дошкільної освіти.  

На тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях 
в березні 2020 року російська окупаційна адміністрація «позбавила» українську 
мову статусу державної, таким чином затвердивши статус російської мови як 
єдиної «державної» мови на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, що стосується зокрема і освіти. 
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Українська держава глибоко занепокоєна процесами сегрегації, 
русифікації, клерикалізації та мілітаризації системи освіти на тимчасово 
окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях, Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, постраждалими від якої є діти всіх наявних 
національних меншин з числа місцевого населення.  

З метою подолання освітньої, інформаційної та культурної сегрегації дітей 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Уряд України здійснює заходи, 
спрямовані на забезпечення права на освіту та доступ до вітчизняних закладів 
освіти всіх рівнів для дітей, які проживали або проживають на зазначених 
територіях.  

Для дошкільнят та школярів, які виїхали з тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя створюються умови для продовження навчання за місцем нового 
проживання або тимчасового перебування. Спрощено процедуру їх зарахування 
до закладів освіти, а також надано додаткові можливості для здобуття освіти за 
індивідуальною формою навчання, зокрема, екстерном та дистанційно. 
Відповідно до підпункту 7 пункту 10 Положення про заклад дошкільної освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року 
№ 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року 
№ 86) та наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року 
№ 367 діти з тимчасово окупованих територій мають першочергове право на 
зарахування до закладу освіти. 

Крім цього, загальноосвітній заклад освіти І-ІІІ ступенів «Міжнародна 
українська школа» надає освітні послуги (за індивідуальним навчальним планом) 
громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя (відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 1144-р). За інформацією 
Міжнародної української школи, впродовж 2015-2019 років у школі здобували 
освіту 716 учнів з АРК. Станом на 22 березня 2021 року в закладі проходили 
оцінювання 100 екстернів, які мешкають на території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя. 

З 2016 року для осіб місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія 
населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована 
територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, були створені 
особливі умови вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-
Україна». 
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Відповідні зміни були внесені до законодавчо-правового поля України 
(Положення про заклад дошкільної освіти в редакції постанови КМУ від 27 січня 
2021 року № 86; Положення про інституційну форму здобуття загальної 
середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 
року № 536); нову редакцію Положення про індивідуальну форму здобуття 
загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 10 
липня 2019 року № 955); Порядок проведення державної підсумкової атестації 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 7 січня 2018 року № 1369); 
Порядок замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про 
загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну 
середню освіту в закладах освіти на тимчасово окупованій території України та 
в закладах освіти окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2014 року № 917).  

Також, прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з 
тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя, Донецької та Луганської областей» від 3 липня 2020 року № 744-
IX, відповідно до якого на пільгових умовах до закладів вищої освіти змогли 
вступати не тільки особи з тимчасово окупованого Криму, а й особи, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей та населених пунктів на лінії зіткнення. Діти з тимчасово окупованих 
територій отримали можливість вступати до будь-яких закладів вищої освіти без 
складання зовнішнього незалежного оцінювання. 

У зазначених нормативно-правових актах передбачено, серед іншого, 
механізми безперешкодної реалізації права на освіту громадян, які проживають 
на тимчасово окупованій території України. А саме:  

● спрощено процедуру їх зарахування до закладів освіти; 
● надано додаткові можливості для навчання дистанційно, за 

індивідуальною формою здобуття освіти, а також екстерном; 
● забезпечено можливість для випускників шкіл з тимчасово окупованих 

територій завершити навчання на території, підконтрольній державній 
владі України, та отримати документ про освіту державного зразка; 

● створено умови для завершення навчального року екстерном, 
проходження державної підсумкової атестації, отримання документів про 
базову та повну загальну середню освіту, реєстрації та проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання й вступу до закладів вищої та 
професійної (професійно-технічної) освіти; 

● забезпечено можливість в один рік пройти атестацію за курси базової та 
профільної середньої освіти; 
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● створено умови для самостійного навчання (відповідно до Державного 
стандарту) за допомогою платформи для дистанційної та змішаної форми 
здобуття освіти учнів 5-11 класів «Всеукраїнська школа онлайн». 

● звільнено від проходження державної підсумкової атестації здобувачів 
закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 
навчальному році. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України 
№273 від 3 березня 2021 року зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 16 березня 2021 року за №338/35960. 

З початку роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» 
вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій 
Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти. Якщо у 2016 році було 
зараховано 1008 студентів, то у 2020 році – 2026. Розширено мережу діяльності 
Центрів. У 2020 році такі Центри були створені на базі 195 закладів вищої та 
фахової передвищої освіти, різної відомчої підпорядкованості, а саме: 
Міністерства освіти і науки України – 166, Міністерства охорони здоров’я 
України 12, Міністерства культури та інформаційної політики України – 14, 
Міністерства внутрішніх справ України – 3.  

Також, 11 червня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України запустило у тестовому режимі кримськотатарську 
версію свого сайту. 

 
Стаття 13 
 

1. В рамках своїх освітніх систем, Сторони визнають за особами, які 
належать до національних меншин, право створювати свої власні приватні 
освітні та учбові заклади і керувати ними. 

2. Здійснення цього права не накладає на Сторони ніяких фінансових 
зобов’язань. 

Відповідно до положень статті 22 Закону України «Про освіту», заклади 
освіти всіх форм власності мають рівні права і обов’язки у провадженні освітньої 
діяльності відповідно до законодавства. Аналогічні положення містять і 
спеціальні законодавчі акти, які регулюють суспільні відносини у сфері здобуття 
освіти за певними видами.  

Так, в Україні діє Закон України «Про вищу освіту», яким визначено 
основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої 
освіти, створено умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу із 
закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, 
поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 

https://lms.e-school.net.ua/
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інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. 

Відповідно до положень статті 27 зазначеного Закону заклади вищої освіти 
державної, комунальної та приватної форми власності мають рівні права у 
провадженні освітньої, наукової та інших видів діяльності. Крім того, у 
приватному закладі вищої освіти його структура, склад, порядок роботи і 
повноваження органів управління, робочих і дорадчих органів, органів 
громадського та студентського самоврядування, наукових товариств, процедури 
обрання чи призначення керівників закладу та його підрозділів можуть 
визначатися статутом закладу без дотримання вимог цього Закону. 

Рішення про утворення, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, 
перетворення) чи ліквідацію закладу вищої освіти приватної форми власності 
приймається фізичними та/або юридичними особами відповідно до закону, у 
тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано 
у встановленому законодавством порядку (стаття 31 Закону). 

Відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 
січня 2020 року № 463-IX (пункт 10 статті 5) приватні заклади освіти, що 
забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, мають право вільного вибору мови освітнього процесу 
(крім закладів освіти, що отримують публічні кошти) та зобов’язані забезпечити 
опанування учнями державної мови відповідно до державних стандартів. 

На початок 2020/2021 навчального року кількість денних приватних 
закладів загальної середньої освіти (без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів)), де 
викладання здійснюється однією мовою ‒ мовою національних меншин ‒ 
становила:  

● російською ‒ 35 (у 2018/2019 та 2019/2020 навчальних роках ‒43 );  
● угорською ‒ 6 (у 2018/2019 та 2019/2020 навчальних роках ‒ 5 ).  

 
Серед приватних шкіл з двома мовами викладання на початок 2020/2021 

навчального року 22 школи проводили навчання державною та російською 
мовами (у 2019/2020 навчальному році їх кількість становила 19 закладів освіти; 
2018/2019 ‒ 16).  
 

Стаття 14 
1. Сторони зобов’язуються визнати за кожною особою, яка належить до 
національної меншини, право вивчати мову своєї меншини. 
2. У місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до 
національних меншин, або де вони складають значну частину населення, 
Сторони, у разі достатньої необхідності, намагаються забезпечити, по 
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можливості та в рамках своїх освітніх систем, особам, які належать до цих 
меншин належні умови для викладання мови відповідної меншини або для 
навчання цією мовою. 
3. Пункт 2 цієї статті застосовується без шкоди для вивчення офіційної 
мови або викладання цією мовою. 

 
Пункт 1 

Впровадження реформ в освітній сфері України, що здійснювались у 
звітний період, відбувалось із дотриманням конституційних гарантій щодо 
реалізації прав на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 
державних і комунальних закладах освіти або через національні культурні 
товариства. Відповідні гарантії закріплені у прийнятому Законі України № 2704-
VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 
квітня 2019 року. 

Документ передбачає заходи політики позитивних дій щодо мов корінних 
народів України. Така позиція української держави обґрунтована усвідомленням 
уразливого становища мов корінних народів України, які не мають власного 
державного утворення поза межами країни свого проживання. З цієї причини 
мови корінних народів України потребують «заходів посиленої підтримки». 
Водночас такі заходи не є дискримінацією щодо мов національних меншин за 
ознаками мови. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту», особам, які належать 
до національних меншин України, гарантується право на навчання в 
комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, 
поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право 
реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів 
(груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із 
державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською 
мовою. 

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на 
навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної 
середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного 
народу. Це право реалізується, як і в попередньому випадку, шляхом створення 
відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою 
відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не 
поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою. 

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, 
гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи 
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національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або 
через національні культурні товариства. 

За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення 
ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої 
дисципліни. 

Документом також впроваджуються законодавчі норми, спрямовані на 
інтеграцію та всебічну реалізацію громадян України різного етнічного 
походження в українському суспільстві.  

Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови ‒ в 
обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у обраній галузі з 
використанням державної мови. Особам, які належать до корінних народів, 
національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства 
створюються належні умови для вивчення державної мови. 

Також, з метою всебічного розвитку та самореалізації громадян України 
документом передбачено положення про сприяння вивченню мов міжнародного 
спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах 
освіти. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися 
одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами ‒ державною мовою, 
англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. 

Пункт 2 

Україна забезпечує реалізацію права осіб, що належать до національних 
меншин і корінних народів, на дошкільну освіту у комунальних закладах освіти 
та загальну середню освіту у державних, комунальних і корпоративних закладах 
загальної середньої освіти мовами таких національних меншин та корінних 
народів (поряд з державною мовою). 

Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту», особи, що 
належать до національних меншин і корінних народів України, мають право 
здобувати дошкільну освіту у комунальних закладах освіти та загальну середню 
освіту у державних, комунальних і корпоративних закладах загальної середньої 
освіти мовою таких національних меншин та корінних народів (поряд з 
державною мовою), а також вивчати мову таких національних меншин та 
корінних народів. Аналогічне положення міститься і у статті 5 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту». Зазначене право реалізується за рахунок 
коштів державного бюджету та місцевих бюджетів територіальних громад. 

Внесено зміни до Закону України «Про освіту», згідно з якими особи, які 
належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами ЄС, 
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і які розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою 
відповідної національної меншини, продовжують здобувати таку освіту з 
поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються 
українською мовою. Для представників національних меншин, мови яких є 
офіційними мовами ЄС, перехідний період триває до 1 вересня 2023 року, для 
дітей, які належать до інших національних меншин України – до 1 вересня 2020 
року (Закон України від «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної»). 

У статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено 
модель навчання державною і рідною мовами для закладів загальної середньої 
освіти з класами (групами) з навчанням мовами, що належать до офіційних мов 
Європейського Союзу, яка враховує рекомендації, висловлені у висновку 
Венеційської комісії від 11 грудня 2017 року стосовно положень Закону України 
«Про освіту». Відповідно до цього Закону особи, які належать до національних 
меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, та 
реалізують право на навчання відповідними мовами в державних, комунальних 
чи корпоративних закладах освіти, здобувають:  

● базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20 відсотків 
річного обсягу навчального часу у 5 класі із щорічним збільшенням такого 
обсягу (не менше 40 відсотків у 9 класі);  

● профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60 відсотків 
річного обсягу навчального часу; 

 
Особи, які належать до інших національних меншин України, здобувають 

у державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти базову та 
профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків 
річного обсягу навчального часу. 

Пропонована в статті 5 Закону модель передбачає додавання в міру 
готовності дитини інших предметів для вивчення української мови, щоб таким 
чином дитина оволоділа значно краще термінологією. При цьому ця модель 
визначає лише обсяги часу, відведені на викладання тією чи іншою мовою. Вона 
враховує особливості кожної національної меншини, зокрема мовне середовище, 
в якому проживає меншина, мовна група, до якої належить відповідна мова, 
тощо. Вивчення державної мови сприятиме інтеграції представників 
національних меншин до загальнонаціонального суспільства, дозволятиме їм 
краще реалізувати власні освітні, трудові та соціальні права. 

Згідно з підпунктом 18 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про освіту» особи, які належать до корінних 
народів, національних меншин України (крім осіб, визначених підпунктом 19 
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цього пункту), і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 
року мовою відповідного корінного народу чи відповідної національної 
меншини України, до 1 вересня 2020 року продовжували здобувати таку освіту 
відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, з 
поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються 
українською мовою» (із змінами, внесеними згідно із Законом України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної»). 

Підпунктом 19 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про освіту» визначено, що особи, які належать до національних 
меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і 
розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою 
відповідної національної меншини, до 1 вересня 2023 року продовжують 
здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності 
цим Законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що 
вивчаються українською мовою (пункт 3 розділу XII доповнено підпунктом 19 
згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної»). 

Табл. 3.3. Відомості про кількість закладів дошкільної освіти та 
розподілу їх вихованців за мовами виховання станом на 1 січня 2021 
року (комунальна форма власності) 

 

Мови виховання 
Кількість 
закладів 

Кількість дітей, які 
виховуються цією 

мовою 
українська  14725  1126592 
російська  110  14300 
угорська  80  4611 
румунська  60  3282 
молдовська  12  938 
кримськотатарська1    57 
польська  1  126 
словацька*    82 
заклади з кількома 
мовами виховання 

344  

 
 *Окремі групи у закладах дошкільної освіти 
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Табл. 3.4. Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета в 
закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 н. р. (заклади державної, 
комунальної, приватної форм власності без урахування вечірніх та 
спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів) 

Мови 
навчання або 

вивчення 

Кількість 
закладів з 
навчання

м цією 
мовою 

Кількість 
класів за 

даною 
мовою 

навчання 

Кількість 
учнів, які 

навчаються 
цією мовою 

поряд із 
державною 

Кількість 
учнів, які 
вивчають 
цю мову 

як предмет 

Кількість 
учнів, які 
вивчають 
цю мову 

факультат
ивно або в 

гуртках 

українська 13611 200937 3980305 168728 25695 

російська 55 5421 130778 588380 65083 

румунська 69 1034 16302 2427 274 

угорська 73 1044 17601 2353 1091 

кримськотатар
ська 

  5 64 347 125 

молдовська 1 158 2388 2803 73 

польська 4 57 1086 77281 14866 

англійська   14 165 4042915 48100 

словацька   4 138 339 997 

болгарська   2 46 8313 1075 

гагаузька       902 13 

німецька 1 13 160 624947 20582 

новогрецька       2527 589 

іврит       4745 154 

іспанська       16409 1003 
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латинська       1008 242 

французька       131584 6135 

японська       876   

інші мови       6820 2260 

заклади з 
декількома 
мовами 
навчання 
поруч із 
державною 

672 15105 кількість 
учнів у цих 

закладах 

373114 0 

Разом 14486   4149233 5683365 187360 

 

Табл. 3.5. Видання підручників мовами національних меншин у 2020 році за 
кошти Державного бюджету України 
 

№ 
з/п 

Мова Кількість назв Кількість 
примірників 

1 Болгарська мова 2 1777 

2 Гагаузька мова 2 320 

3 Іврит 1 237 

4 Кримськотатарська мова 1 600 

5 Молдовська мова 7 4009 

6 Молдовська / Румунська мови 5 7430 

7 Новогрецька мова 2 465 

8 Польська мова 10 12507 

9 Російська мова 9 207245 
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10 Румунська мова 7 28759 

11 Угорська мова 11 31165 

РАЗОМ 57 294514 

 
 
Стаття 15 
Сторони створюють необхідні умови для ефективної участі осіб, які 
належать до національних меншин, у культурному, соціальному та 
економічному житті і в державних справах, зокрема у тих, що їх 
стосуються. 
 

Рекомендації Комітету міністрів для України: 
⎯ забезпечити, аби законодавча база містила ефективні механізми 

належного представництва у виборних органах усіх рівнів для осіб, що 
належать до національних меншин, задля того, аби вони могли повноцінно 
брати участь у суспільному житті, відповідно до статті 15 Рамкової 
конвенції; при зміні меж виборчих округів забезпечити дотримання 
інтересів членів територіальних громад, включно із особами, що 
належать до національних меншин, відповідно до чинних законодавчих 
положень; 

⎯ ефективно сприяти участі ромів у соціально-економічному житті; 
посилити зусилля щодо забезпечення належного доступу до житла, 
медичних послуг та зайнятості, в тому числі шляхом надання профосвіти 
та тренування. 
 

Україна здійснює заходи для покращення умов всебічної самореалізації в 
українському суспільстві своїх громадян, з числа національних меншин зокрема. 
Так, прийняття та впровадження Закону України від 25 квітня 2019 року №2704 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
спрямований шляхом підвищення рівня володіння державною мовою 
забезпечити необхідні умови для ефективної участі осіб, які належать до 
національних меншин, у культурному, соціальному, економічному житті та 
державних справах, зокрема у тих, що стосуються їхньої діяльності та захисту 
їхніх прав.  

В Україні наразі триває реформа місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади, яка відбувається на основі принципу 
субсидіарності та відповідно до положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування. Попри те, що внаслідок формування нового адміністративно-
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територіального устрою на базовому та субрегіональному рівні  відбулися певні 
зміни в етнічному співвідношенні місцевого населення, зокрема в районах та 
новоутворених територіальних громадах, ці зміни не справили негативного 
ефекту на можливості представництва національних меншин в органах 
місцевого самоврядування та отримання ними публічних послуг. Реалізація 
зазначених реформ надає національним меншинам, зокрема в поліетнічних 
регіонах України, більше можливостей для їх розвитку та розширює можливості 
ефективної участі, зокрема представників національних меншин, у вирішенні 
питань, що їх стосуються. Оскільки більшість владних повноважень та 
фінансових ресурсів передається на рівень територіальних громад, це створює 
необхідні умови забезпечення активної участі національних меншин в 
культурному, соціальному житті територіальних громад та розширює їхні 
можливості впливу щодо покращення якості публічних послуг, що надаються на 
місцях.  

Відповідно до чинного законодавства України при центральних і місцевих 
органах виконавчої влади діють громадські ради, як тимчасові допоміжні 
консультативно-дорадчі органи, окрім цього можуть створюватися інші 
консультативні, дорадчі та допоміжні органи. До складу таких органів мають 
право входити особи, які належать до національних меншин України. 

Міністерством освіти і науки України було впроваджено заходи на 
забезпечення ефективної роботи консультативно-дорадчого органу – Ради 
представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин 
України при Міністерстві освіти і науки України 
(https://mon.gov.ua/ua/tag/gromadska-rada). Орган виконує представницьку та 
комунікаційну функцію у співпраці між Міністерством освіти і науки України та 
громадськими об’єднаннями національних меншин і корінних народів в процесі 
вироблення державної політики у сфері освіти. Рада розробляє пропозиції до 
проєктів державної освітньої політики з питань забезпечення прав національних 
меншин та корінних народів у освітній сфері, а також здійснює експертизу та 
моніторинг реалізації відповідних рішень. На час створення Ради до її складу 
входило 30 представників громадських об’єднань корінних народів та 
національних меншин України. У 2020 році за ініціативи громадських об’єднань 
«Демократична спілка угорців України», «Про культура субкарпатіка», 
Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» були 
внесені зміни представництва цих організацій у складі Ради. Також до складу 
Ради було введено нових членів від громадських об’єднань, що не були 
представлені в Раді, зокрема «Асоціації Вчителів Етнічних Румун України» та 
«Альянсу національно-культурних румунських об’єднань в Україні».  

 
На сьогодні у складі Ради знаходяться 32 представники громадських 

об’єднань. Це представники: кримськотатарського народу (2), угорської (6) 

https://mon.gov.ua/ua/tag/gromadska-rada
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польської (4), румунської (3), єврейської (2), вірменської (2), молдовської (1), 
словацької (1), болгарської (1), російської (1), німецької (1), гагаузької (1), 
грецької (1), ромської (1) меншин, а також по одному представнику від Спілки 
уральських народів України, Асоціації діячів етнічного мистецтва, Конгресу 
національних громад України, Всеукраїнської асамблеї татар та Всеукраїнського 
татарського культурного центру «Туган-Тел». 

У звітний період було проведено три засідання Ради, які були присвячені 
розгляду актуальних питань забезпечення мовних прав національних меншин та 
корінних народів при впровадженні реформи освіти. 

Також, станом на 1 січня 2021 року в Україні діють 17 профільних 
консультативно-дорадчих органів при обласних державних адміністраціях, 1 
рада при районній державній адміністрації та 4 інших консультативно-дорадчих 
органів при органах державної влади, у складі яких забезпечено представництво 
різних національних меншин України.  

Що стосується інших форм залучення осіб, які належать до національних 
меншин, до процесів прийняття управлінських рішень, то варто зазначити, що, 
відповідно до пункту 1 §42 Регламенту Кабінету Міністрів України, 
затвердженого постановою № 950 Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 
року, розробник законопроєкту або проєкту нормативно-правого акта Кабінету 
Міністрів України повинен в обов’язковому порядку організувати громадське 
обговорення тих проєктів, що мають важливе суспільне значення і стосуються 
прав та обов’язків громадян. 

Так, впровадження у звітний період реформ в Україні відбувались на основі 
проведених консультацій з громадськими об’єднаннями національних меншин 
України – як на центральному, так і на місцевому рівнях. 

Представники громадських об’єднань національних меншин були долучені 
до роботи над проєктом  Стратегії сприяння реалізації прав і 
можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в 
українському суспільстві на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 866-р. Громадські 
обговорення проєкту відбулись 23 жовтня 2020 року, а звіт щодо їхнього 
проведення викладений на вебсайті Державної служби з етнополітики та свободи 
совісті (https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Report-with-Annex 
7.01.2021.pdf).  

Водночас Україна впроваджує нові механізми взаємодії представництва 
національних меншин з органами державної влади на регіональному рівні. До 
прикладу, впродовж 2019-2020 років. за ініціативи Одеської ОДА здійснювалася 
розробка та впровадження комунікаційної платформи «Багатонаціональна 



Частина 3 
 

101  

Одещина» в рамках реалізації пілотної ініціативи «Допомога Ради Європи у 
розробці та реалізації комунікаційної стратегії для кращого спілкування з питань 
захисту національних меншин та мов меншин в Україні з метою кращого 
консультування національних меншин». 

Також, 19 вересня 2020 року була представлено Комунікаційну платформу 
національних cпільнот Запорізької області «Багатонаціональна сім’я 
Запорізького краю», створення якої відбулось за сприяння Запорізької ОДА, 
Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, а також проєкту 
Ради Європи «Захист національних меншин, в тому числі ромів та мов меншин 
в Україні». 

Реалізація зазначених пілотних проєктів має на меті сприяти подальшому 
удосконаленню механізмів комунікації та залучення національних меншин 
України до процесів прийняття рішень на регіональному рівні. 

Рекомендація Комітету міністрів для України (1): 

Національне виборче законодавство не містить дискримінаційних 
положень за етнічними/расовими ознаками. Громадяни України з числа осіб, що 
належать до національних меншин, на рівних засадах обираються до виборчих 
органів державної влади всіх рівнів. 

У місцях компактного проживання особи, що належать до національних 
меншин, або володіють їхніми мовами, представлені на рівні обласної та 
районних державних адміністрацій, рад та на рівні управління ОТГ. 

Наприклад, найбільш чисельна серед національних меншин Закарпатської 
області угорська національна меншина представлена в місцевій обласній раді 
вісьмома депутатами (Закарпатська обласна організація «КМКС» Партії угорців 
України), що становить 12,5% від загального депутатського складу цього органу. 
Також угорська національна меншина представлена на рівні місцевих рад, 
зокрема в районах компактного проживання, на рівні голів районних рад 
(Берегівський район) та голів міських рад (Берегівська міська рада).  

Відтак, українська сторона докладає зусиль та надає усю необхідну 
законодавчу базу, що уможливлюють належне представництво національних 
меншин України у виборних органах усіх рівнів та їхню повноцінну участь у 
суспільному житті відповідно до статті 15 Рамкової конвенції.  

Рекомендація Комітету міністрів для України (2): 

Заходи державної політики сприяння ефективній участі ромів у соціально-
економічному житті (зокрема забезпечення належного доступу до житла, 



Частина 3 
 

102  

медичних послуг та зайнятості, в тому числі шляхом надання профосвіти) 
здійснювались урядом України в рамках Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, 
схваленої Указом Президента України № 201/2013 від 8 квітня 2013 року, а також 
плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 701-р. від 11 
вересня 2013 року.  

Звіт про виконання Плану заходів у 2020 році доступний українською 
мовою на офіційному вебсайті ДЕСС: https://dess.gov.ua/roma-action-plan-2020-
report/. 

Розпорядженням від 28 липня 2021 року № 866-р 
Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію сприяння реалізації прав і 
можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в 
українському суспільстві на період до 2030 року. 

 

Стаття 16 
Сторони утримуються від вжиття заходів, які змінюють пропорційний 
склад населення в місцевостях, де проживають особи, які належать до 
національних меншин, і які спрямовані на обмеження прав і свобод, що 
випливають з принципів, проголошених у цій Рамковій конвенції. 
 

Рекомендація Комітету міністрів для України: 
⎯ у випадку зміни кордонів адміністративно-територіальних одиниць не 

допустити обмеження прав і свобод, що випливають з цієї Рамкової 
конвенції, внаслідок зміни пропорцій населення у певній місцевості, а 
також гарантовано забезпечити ефективну участь осіб, що належать 
до національних меншин, в обговореннях на місцевому рівні. 

Україна не вживає заходів, спрямованих на обмеження прав і свобод 
національних меншин. Відповідно до статті 22 Конституції України при 
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Попри те, що внаслідок реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади відбулися певні зміни в етнічному 
співвідношенні місцевого населення, зокрема в районах та територіальних 
громадах, ці зміни не справили негативного ефекту на можливості 
представництва національних меншин в органах місцевого самоврядування та 
отримання ними публічних послуг. Реалізація зазначених реформ надає 
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національним меншинам, зокрема в поліетнічних регіонах України, більше 
можливостей для їх розвитку та розширює можливості ефективної участі, у 
вирішенні питань, що їх стосуються. Оскільки більшість владних повноважень 
та фінансових ресурсів передається на рівень спроможних територіальних 
громад, це створює необхідні умови забезпечення активної участі національних 
меншин у культурному, соціальному житті територіальних громад та розширює 
їхні можливості впливу щодо покращення якості публічних послуг, що 
надаються на місцях. 

Статтею 10 Закону України «Про національні меншини в Україні» 
проголошено, що держава гарантує національним меншинам право на 
збереження життєвого середовища у місцях їх історичного й сучасного 
розселення. 

Питання про повернення на територію України представників народів, 
депортованих за часів СРСР, вирішуються відповідними законодавчими актами 
та договорами України з іншими державами. Так, на розвиток зазначеної норми 
діє Закон України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною 
ознакою», який визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, 
встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи державної 
політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування щодо відновлення прав цих осіб. 

Проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні базується на Європейській Хартії місцевого 
самоврядування, яку Україна ратифікувала в 1997 році. Законом № 1664-VII від 
2 вересня 2014 року Україна ратифікувала Додатковий протокол до 
Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу 
місцевого самоврядування, який набрав чинності 24 вересня того ж року. Уся 
законодавча основа зазначеної реформи на проєктній стадії направлялася на 
експертизу до Ради Європи. 

Нова територіальна основа місцевого самоврядування була затверджена 
12 червня 2020 року розпорядженнями КМУ «Про визначення адміністративних 
центрів та затвердження територій територіальних громад», розроблених 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Також, 
відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 липня 2020 року №807-
IX «Про утворення та ліквідацію районів», в Автономній Республіці Крим та 
областях було утворено 136 нових районів.  

Наявні процеси укрупнення районів не націлені та не можуть завадити 
збереженню самобутності національних меншин чи погіршити розвиток їх 
культури та традицій.  
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Разом з тим відзначаємо, що положення статті 16 грубо порушуються 
Російською Федерацією на тимчасово окупованій нею території Криму. В 
порушення Додаткового протоколу № 2 до Женевських конвенцій про захист 
жертв війни Росією впродовж 2014-2020 років примусовим шляхом було значно 
змінено склад населення Криму. Про це, зокрема, зазначається у Попередньому 
рішенні Міжнародного суду ООН у справі Україна проти Росії від 8 листопада 
2019 року. Найбільше це порушує права корінних народів та національних 
меншин Криму.  

Рекомендація Комітету міністрів для України: 

При реалізації реформ щодо впорядкування адміністративно-
територіального устрою України та окремих територіальних громад держава 
вживає пропорційних заходів для збереження цілісності місць проживання 
національних меншин, що історично склалися на певній території.  

Врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інших 
чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної 
територіальної громади, були враховані при прийнятті рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до пункту 4 
частини першої статті 4 Закону України № 157-VIII «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року. Згідно з Законом, 
держава здійснювала інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та 
фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад та 
приєднання до об’єднаних територіальних громад. 

Міністерством розвитку громад та територій України було також 
проведено ряд круглих столів з представниками зацікавлених громадських 
об’єднань, органів місцевого самоврядування, обласних державних 
адміністрацій, національних меншин, народних депутатів під час яких донесено 
інформацію про хід опрацювання Перспективних планів формування територій 
громад, надано відповіді та прийнято пропозиції зацікавлених сторін. При 
розробленні фінального рішення щодо Перспективних планів формування 
територій громад кризових питань та суперечностей не було виявлено. При 
реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади враховувались результати спеціально замовлених Міністерством розвитку 
громад та територій України досліджень ‒ «Об’єднання громад в етноконтактних 
регіонах» (створений аналітичним центром ВГО «Асоціація сприяння 
самоорганізації населення» за сприяння посольства Швеції в Україні та МФ 
«Відродження»), «Управління етнонаціональним різноманіттям з метою 
стійкого соціально-економічного розвитку місцевого самоврядування в 
контексті децентралізації в Україні» на основі досвіду Одеської, Закарпатської, 
Чернівецької областей (підготовлено програмою «ЕСМІ Україна» 
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Європейського центру із питань меншин за підтримки U-LEAD з Європою), 
рекомендації з боку ООН Жінки в Україні.  

 
Сайт decentralization.gov.ua веде систематичне висвітлення процесу 

децентралізації влади в Україні, зокрема становлення та розвиток 
територіальних громад з поліетнічним населенням, таких як Новоселицька, 
Мамалигівська, Сторожинецька, Глибочицька, Недобоївська тощо, які є 
зразками кращих практик успіхів, де поліетнічність стала перевагою на шляху 
розвитку і зростання добробуту. 

Таким чином, реалізовані впродовж звітного періоду процеси формування 
спроможних територіальних громад та нового субрегіонального рівня 
адміністративно-територіального устрою в Україні проходили на основі 
ґрунтовних обговорень та необхідні етапи узгоджень з усіма зацікавленими 
сторонами. Успішність проведення реформ визнано європейськими партнерами 
України, зокрема на рівні Ради Європи та Європейського Парламенту. 

 
Стаття 17 
1. Сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню права осіб, які 
належать до національних меншин, встановлювати і підтримувати вільні 
та мирні транскордонні контакти з особами, які на законних засадах 
перебувають в інших державах, зокрема з тими особами, з якими їх 
об’єднують спільні етнічні, культурні, мовні або релігійні ознаки чи 
спільна культурна спадщина. 
2. Сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню права осіб, які 
належать до національних меншин, брати участь у діяльності неурядових 
організацій як на національному, так і на міжнародному рівнях. 

Пункт 1 

Українське законодавство гарантує право щодо вільних транскордонних 
контактів національних меншин із особами, з якими їх об’єднують спільні 
етнічні, культурні, мовні або релігійні ознаки чи культурна спадщина. Згідно зі 
статтею 15 Закону України «Про національні меншини в Україні» (1992) 
громадяни, які належать до національних меншин, національні громадські 
об’єднання мають право у встановленому в Україні порядку вільно 
встановлювати і підтримувати зв’язки з особами своєї національної спільноти та 
їх громадськими об’єднаннями за межами України, одержувати від них допомогу 
для задоволення мовних, культурних, духовних потреб, брати участь у діяльності 
міжнародних неурядових організацій. 

Україна має кордон із сімома державами, 19 із 27 адміністративно-
територіальних одиниць є прикордонними. На території таких прикордонних 

https://decentralization.gov.ua/
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областей, як Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 
Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, створено 
вісім єврорегіонів ‒ Буг, Верхній Прут, Дністер, Дніпро, Карпатський, Нижній 
Дунай, Слобожанщина та Ярославна, п’ять єврорегіонів створено з державами – 
членами ЄС (Республіка Польща, Словацька Республіка, Румунія, Угорщина). У 
рамках єврорегіонів транскордонне співробітництво здійснюється з 1993 року. 

Транскордонне співробітництво в Україні реалізується на основі 
міжнародного права та вітчизняного законодавства, що включає Європейську 
рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними 
общинами або властями (Україна приєдналася до Конвенції 14 липня 
1993 року) та додаткові протоколи до неї, Закони України «Про транскордонне 
співробітництво», «Про засади державної регіональної політики», «Про 
стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Державну 
програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки. 

Транскордонне співробітництво є одним із інструментів досягнення 
Цілей сталого розвитку, зазначених в Указі Президента України від 30 вересня 
2019 року № 722, зокрема в контексті розв’язання екологічних проблем, 
пов’язаних з погіршенням екологічної ситуації регіонів України. 

Основні засади транскордонного співробітництва України з державами-
членами Європейського Союзу визначені статтями 446-449 Глави 27 Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-
VII 

Транскордонне співробітництво здійснюється як на міждержавному рівні, 
так і на рівні територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих 
органів виконавчої влади. Таке співробітництво сприяє соціальній та 
економічній конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових 
можливостей для їх розвитку, в тому числі розвитку економічних, соціальних, 
науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин, обміну 
досвідом.  

Позитивним наслідком проведених впродовж звітного періоду реформ в 
Україні стало зростання можливостей у транскордонній співпраці 
новоутворених територіальних громад на регіональному рівні у прикордонних 
регіонах з поліетнічним складом населення.  

Слід зазначити, що потенціал транскордонної співпраці для поліетнічних 
територіальних громад полягає не лише у ширшій можливості підтримки 
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транскордонних міжкультурних зв’язків з країною походження національних 
меншин, а й можливість реалізації ефективної участі через транскордонну 
взаємодію щодо вирішення важливих економічних, соціальних та екологічних 
питань, які їх стосуються. 

Впродовж звітного періоду можливості транскордонної співпраці 
обговорювались на низці комунікативних та консультативних заходів, серед 
яких варто виділити Конгрес проєктних ініціатив щодо можливостей 
транскордонного співробітництва у рамках операційних програм «Румунія – 
Україна 2014-2020» і «Басейн Чорного моря» (16 березня 2018 року, м. Одеса). 
Під час заходу відбулось обговорення питань ефективної взаємодії для реалізації 
спільних проєктів між органами місцевого самоврядування, місцевої виконавчої 
влади та громадськими об’єднаннями Одеської області та Румунії, посилення 
інституційних і технічних можливостей місцевих органів самоврядування та 
виконавчої влади для координації та спільного виконання програм сталого 
розвитку прикордонних регіонів Румунії та України. 

Транскордонне співробітництво на регіональному/обласному рівні 
прикордонних територій України з поліетнічним складом населення 
(Закарпатської, Одеської, Чернівецької областей) здійснюється в рамках 
програм прикордонного співробітництва: «Угорщина-Словаччина-Румунія-
Україна», «Польща-Білорусь-Україна», «Румунія-Україна», Програми 
територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), а також в 
рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону, Дунайській транснаціональній 
програмі, в рамках програм прикордонного співробітництва Європейського 
територіального співробітництва на 2021-2027 роки, фінансового інструменту 
«Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво» (NDICI).  

Закарпатська область має офіційно встановлені партнерські зв’язки з 15 
регіонами країн ЄС, зокрема областями Саболч-Сатмар-Берег, Боршод-Абауй-
Земплен та Гевеш (Угорщина), Кошицьким та Пряшівським самоврядними 
краями (Словаччина), Підкарпатським воєводством (Польща), краєм Височіна, 
Пардубіцьким і Устецьким краями (Чеська Республіка), Марамурешським та 
Сату-Марським повітами (Румунія), Вуковарсько-Сремською жупанією 
(Хорватія), Автономним краєм Воєводино Республіки (Сербія), округом 
Оберфранкен Німеччини, Каунаським районним самоврядуванням (Литовська 
Республіка). Також, на обласному рівні було підписано угоду про співпрацю між 
10 регіональними органами самоврядування в басейні річки Тиса. З більшістю із 
них затверджені програми співробітництва, в рамках яких реалізуються 
конкретні спільні проєкти в різних сферах життя самоврядних територій. 

Транскордонна співпраця Чернівецької області здійснюється у рамках 
програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 
на 2014-2020 роки: «Румунія ‒ Україна», «Угорщина – Словаччина – Румунія – 



Частина 3 
 

108  

Україна», програми територіального співробітництва країн Східного 
Партнерства «Україна – Молдова». Також Чернівецька область бере участь у 
реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону на виконання Державної 
програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки, 
докладає зусиль для розширення економічного та гуманітарного співробітництва 
в рамках Єврорегіону «Верхній Прут». 

Відбувається відновлення співпраці між Чернівецькою обласною та 
Сучавською повітовими радами. Під час спільного засідання Чернівецької 
обласної та Сучавської повітової рад (26 жовтня 2016 року) щодо транскордонної 
співпраці та проєктів в рамках операційної програми «Румунія – Україна» на 
2014-2020 роки підписано меморандум про започаткування Міжнародного 
фестивалю традиційної культури «Буковинська Маланка». Відповідно до 
підписаних угод, участь у фестивалі братимуть колективи Вижницького районів 
та Сучавського повіту Румунії. 

В рамках співпраці Закарпатської області з Кошицьким і Пряшівським 
самоврядними краями Словацької Республіки, Мараморошським та Сату-
Марським повітами Румунії на основі відповідних рамкових угод, реалізуються 
проєкти, серед іншого, щодо впровадження європейських принципів навчання у 
школах та створення умов для розвитку національних меншин.  

Налагодженню транскордонних контактів осіб, що належать до 
національних меншин, із особами, з якими їх об’єднують спільні етнічні, 
культурні, мовні або релігійні ознаки чи культурна спадщина, сприяють також 
міжурядові угоди про правила місцевого прикордонного руху. Наразі такі угоди 
укладено з Угорщиною, Республікою Польща, Словацькою Республікою та 
Румунією. 

Активною є підтримка транскордонної співпраці національних меншин з 
боку органів державної влади на регіональному рівні. Зокрема, для сприяння 
розвитку гуманітарного співробітництва створена та діє Двостороння 
Українсько-Словацька комісія з питань національних меншин, освіти і культури, 
яка є постійно діючим органом. На регіональному рівні затверджене 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації №678 від 
14 грудня 2017 року «Про план заходів із реалізації в області положень 
Протоколу ХIV засідання Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань 
національних меншин, освіти і культури». Діяльність Комісії стала важливим 
чинником співпраці України та Словацької Республіки у сфері забезпечення прав 
національних меншин. Наступне засідання Комісії заплановане на 2021 рік. 

 
Впродовж звітного періоду, за виключенням періоду впроваджених 

протиепідеміологічних заходів, у прикордонних регіонах з країнами ЄС (зокрема 
Польщею та Словаччиною) проходили щорічні «Дні Добросусідства» (до Дня 
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Європи), в рамках заходів яких відбувалась організація додаткових пунктів 
пропуску тимчасового характеру, проведення культурно-мистецьких 
фестивалів, тощо. 

Пункт 2 

Україна не перешкоджає реалізації права осіб, які належать до 
національних меншин, у діяльності неурядових організацій як на національному, 
так і на міжнародному рівнях.  

Так, статтею 36 Конституції України визначено, що громадяни України 
мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські об’єднання 
для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, 
встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського 
порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 
Також зазначеною статтею встановлено, що громадяни мають право на участь у 
професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних 
прав та інтересів. Згідно із зазначеною статтею ніхто не може бути примушений 
до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність 
чи неналежність до політичних партій або громадських об’єднань. 

Частиною четвертою статті 2 Закону України «Про громадські об’єднання» 
передбачається можливість діяльності на території України неурядових 
організацій інших держав, а також міжнародних неурядових організацій. 
Представники національних меншин, як і будь-які інші громадяни України, 
мають право брати участь в діяльності неурядових організацій як на 
національному, так і на міжнародному рівні, згідно принципу добровільності, 
передбаченому у частині першій та другій тієї ж статті Закону України «Про 
громадські об’єднання». Також, статтею 6 цього ж Закону передбачено, що 
громадські об'єднання, зареєстровані в Україні, можуть здійснювати 
співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними 
урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних 
договорів України.  

Тож як показують вищенаведені норми, на законодавчому рівні не існує 
жодних перепон для реалізації права осіб, які належать до національних меншин, 
брати участь у діяльності неурядових організацій як на національному, так і на 
міжнародному рівнях. 

Відтак, станом на 11 травня 2021 року в Україні зареєстровано 1373 
громадських об’єднань національних меншин. Найбільше таких громадських 
об’єднань зареєстровано в Одеській (177), Запорізькій (107), Дніпропетровській 
(91), Донецькій (79, за виключенням тимчасово окупованих територій), 
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Закарпатській (83), Черкаській (59), Херсонській (58) областях, а також у місті 
Києві (65). 

Громадські об’єднання національних меншин залучаються до обговорення 
питань їх етнонаціонального розвитку шляхом включення представників 
відповідного громадського об’єднання національної меншини до 
консультативно-дорадчих органів виконавчої влади або інших органів державної 
влади. Зокрема, станом на 1 січня 2021 року в Україні діють 17 профільних 
консультативно-дорадчих органів при обласних державних адміністраціях та 4 
інших консультативно-дорадчих органів при органах державної влади. 

 

Стаття 18 
1. Сторони намагаються, у разі необхідності, укладати двосторонні та 

багатосторонні угоди з іншими державами, зокрема сусідніми, з метою 
забезпечення захисту осіб, які належать до відповідних національних 
меншин. 

2. У разі необхідності Сторони вживають заходів для заохочення 
транскордонного співробітництва. 
 

Рекомендація Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для України: 

⎯ Консультативний комітет закликає органи влади виконувати чинні 
двосторонні угоди у дусі добросусідства, дружніх відносин та співпраці 
між державами, одночасно зауважуючи роль багатосторонніх 
стандартів та процедур. 

Пункт 1 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про національні меншини в 
Україні» держава сприяє розвиткові міжнародного співробітництва у 
забезпеченні й захисті прав та інтересів національних меншин шляхом укладання 
й реалізації багатосторонніх і двосторонніх договорів. 

Захист прав національних меншин гарантовано низкою міждержавних угод 
України: Договором про відносини добросусідства і співробітництва між 
Україною і Румунією (стаття 13), Договором про добросусідство, дружні 
відносини та співробітництво між Україною та Словацькою Республікою (стаття 
18), Договором про основи добросусідства та співробітництва між Україною та 
Угорською Республікою, Угодою між Україною та ФРН про співробітництво у 
справах осіб німецького походження, які проживають в Україні тощо.  
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Крім того, до 31 березня 2019 року був чинним Договір про дружбу, 
співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією, дію 
якого було припинено 1 квітня 2019 року, зважаючи на збройну агресію 
Російської Федерації проти України, що становило істотне порушення 
Російською Федерацією Договору про дружбу, співробітництво і партнерство 
між Україною і Російською Федерацією. 

Впродовж звітного періоду міжнародно-правові акти були доповнені 
спеціальними угодами, меморандумами, програмами співробітництва, 
положення яких включають серед інших і зобов’язання з питань захисту прав 
національних меншин. Серед них: 
 

● Програма співробітництва в сфері культури між Міністерством культури 
України та Міністерством культури Естонської Республіки на 2017-2021 
роки (3 травня 2017 року). 

● Програма співробітництва у сфері культури та мистецтв між 
Міністерством культури України та Міністерством культури і туризму 
Азербайджанської Республіки на 2016-2020 роки (14 липня 2016 року). 

● Програма співробітництва у сфері культури між Міністерством культури 
України та Міністерством культури Республіки Білорусь на 2017-2021 
роки (21 липня 2017 року). 

● Угода між Міністерством культури України та Уповноваженим у справах 
релігій та національностей Республіки Білорусь про співробітництво у 
сфері міжнаціональних відносин (21 липня 2017 року). 

● Програма співробітництва між Міністерством культури України та 
Міністерством культури та спорту Грузії на 2019-2023 роки (31 травня 
2018 року). 

● План спільних заходів Міністерства культури та охорони пам’яток Грузії і 
Міністерства культури України на 2015-2018 роки (8 червня 2015 року). 

● Програма співробітництва в сфері культури між Міністерством культури 
України та Міністерством культури Естонської Республіки на 2017-2021 
роки (3 травня 2017 року). 

● Програма про співробітництва між Міністерством культури України і 
Міністерством культури Литовської Республіки з 2016-2020 роки (2 грудня 
2015 року). 

● Програма співробітництва у сфері культури між Міністерством культури 
України та Міністерством освіти, культури і досліджень Республіки 
Молдова на 2017-2021 роки (19 жовтня 2017 року). 

● Угода між Міністерством культури України та Міністерством культури 
Чеської Республіки про співробітництво у сфері культури (15 грудня 2016 
року). 

● Угода про фінансування заходу «Програма розширення контактів між 
людьми: Дім Європи», яка містить Програму культури та діалогу, що має 
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на меті досягнення взаєморозуміння та культурного розмаїття у межах 
України та між Україною й іншими європейськими країнами завдяки 
мобільності та проєктним ініціативам (17 грудня 2018 року). 

● Програма співробітництва між Міністерством культури України та 
Міністерством культури та спорту Грузії на 2019-2023 роки (31 травня 
2018 року), відповідно до якої сторони здійснюють співробітництво у 
сфері збереження культури національних меншин шляхом заохочення 
ініціатив української меншини в Грузії та грузинської меншини в Україні 
для збереження їхньої національної ідентичності (у тексті – Стаття 14). 

 

У рамках укладених міждержавних договорів Україна співпрацює з питань 
реалізації прав національних меншин з їхніми державами споріднення. Таке 
співробітництво має формат міжурядових двосторонніх комісій. Зокрема, станом 
на сьогодні триває діяльність: 

● двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, 
освіти і культури; 

● змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення 
прав осіб, які належать до національних меншин; 

● змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав 
національних меншин; 

● міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб 
німецького походження, які проживають в Україні. 

У звітний період були проведені засідання двосторонніх комісій з питань 
забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. 

XIV засідання Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань 
національних меншин, освіти і культури відбулось 23-24 березня 2017 року у 
м. Братислава. За результатами засідання сторонами відзначено багаторівневий 
та конструктивний українсько-словацький політичний діалог щодо належної 
уваги до питань задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб 
національних меншин. Також за підсумками заходу був підписаний Протокол 
подальшого розвитку співробітництва в галузі освіти, науки, культури в 
інтересах обох сторін. 

VII засідання Змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з 
питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, відбулось 
10-11 грудня 2018 року у м. Бухарест. Упродовж засідання відбулись 
конструктивні та системні розмови, обговорення та дискусії щодо підходів до 
вирішення питань забезпечення прав національних меншин, які турбують обидві 
сторони. 10 липня 2020 року відбулася зустріч у форматі відеоконференції 
співголів Змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_003-18?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_003-18?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_003-18?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD#w1_4
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забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. Сторони 
домовились також започаткувати двосторонні перемовини на експертному рівні 
у форматі відеоконференцій для узгодження проєкту Протоколу VII засідання 
Комісії. 

ІX засідання Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва 
у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, відбулось 
11 липня 2018 року у м. Київ. Комісія оцінила позитивні результати роботи обох 
сторін та відзначила необхідність подальшої реалізації спільних проєктів на 
місцевому, регіональному та державному рівнях. 

X засідання Міжурядової українсько-німецької комісії зі співробітництва у 
справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, відбулось 20-
21 червня 2019 року у м. Берлін. Під час засідання Комісії сторони констатували, 
що двостороннє співробітництво в культурно-гуманітарній сфері має стійку 
динаміку розвитку та є надзвичайно важливим елементом зміцнення дружніх 
відносин між країнами. 

Впродовж звітного періоду українською стороною здійснювались заходи, 
спрямовані на відновлення роботи Змішаної українсько-угорської комісії з 
питань забезпечення прав національних меншин. У рамках проведених зустрічей 
співголів Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав 
національних меншин (13 квітня 2017 року у Києві та 14 липня 2020 року в 
Будапешті) сторони висловили зацікавленість у відновленні роботи Комісії, 
обговорили напрями майбутньої співпраці та подальші конкретні кроки для 
організації її засідання. Сторони підкреслили спільну налаштованість на 
взаємодію з метою сприяння забезпеченню прав угорської меншини в Україні та 
української в Угорщині, підкресливши важливу зв’язуючу роль, яку меншини 
покликані відігравати у зміцненні та подальшому розвитку українсько-угорських 
відносин.  

24 лютого 2021 року відбулось установче засідання українсько-угорської 
міжвідомчої робочої групи з питань освіти. За результатами проведених 
зустрічей в Києві (24 лютого 2021 року) та Будапешті (12 травня 2021 року) 
сторони досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів сторін забезпечити 
якісні умови для здобуття загальної середньої освіти громадянами України 
угорського походження та погодились продовжувати обговорювати вказані 
питання в межах міжвідомчої робочої групи. Було обговорено проєкт Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання 
свідоцтв та дипломів, а також документів про наукові ступені, видані в Україні 
та Угорщині, визнані державою. 

Наприкінці 2020 року Державною службою України з етнополітики та 
свободи совісті з метою актуалізації та приведення у відповідність із чинним 
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законодавством складу міжурядових двосторонніх комісій із забезпечення прав 
національних меншин в Україні було ініційовано процес внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів, що регулюють питання українських частин 
зазначених вище міжурядових двосторонніх комісій. Прийняття таких змін 
сприятиме відновленню функціонування та створенню належних умов для 
здійснення діяльності міжурядових двосторонніх комісій із забезпечення прав 
національних меншин в Україні. 

Пункт 2  

У 2018 році Україна ратифікувала Угоду про фінансування Дунайської 
транснаціональної програми та затвердила план заходів з організації виконання 
Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B 
Danube ‒ CCI 2014TC16M6TN001) (Розпорядження КМУ № 337-р. від 15 травня 
2019 року). Реалізація проєктів спрямована на зміцнення міжрегіонального та 
транскордонного співробітництва і партнерства, зокрема у сферах розвитку 
культури та освіти.  

Міністерством культури в 2019 році проведений конкурсний відбір 
проєктів для фінансування в рамках Дунайської транснаціональної програми для 
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 
міжнародних організацій та громадських об’єднань Одеської, Чернівецької, 
Івано-Франківської та Закарпатської областей. Пріоритетним напрямів конкурсу 
є стратегічна ціль «Сприяння сталому використанню природної та культурної 
спадщини та ресурсів». 

Також впродовж звітного періоду, за виключенням періоду впроваджених 
протиепідеміологічних заходів, у прикордонних регіонах з країнами ЄС (зокрема 
Польщею та Словаччиною) проходили щорічні «Дні Добросусідства» (до Дня 
Європи), в рамках заходів яких відбувалась організація додаткових пунктів 
пропуску тимчасового характеру, проведення культурно-мистецьких 
фестивалів, тощо. 

 

Рекомендація Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для України: 

Україна дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема в 
рамках двосторонніх угод, підчас проведених у звітний період реформ та 
продовжує реалізовувати їх у дусі добросусідства, дружніх відносин між 
державами. Уряд України сприяв вирішенню актуальних питань, що стосуються 
реалізації прав національних меншин на як на рівні проведення внутрішньо 
суспільних консультацій з громадськими інститутами національних меншин, так 
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і на рівні двосторонніх зустрічей. Інформація про проведені зустрічі 
двостороннього характеру викладені вище у доповіді. 

 
Стаття 19 
Сторони зобов’язуються поважати та здійснювати принципи, проголошені 
у цій Рамковій конвенції, вдаючись, у разі необхідності, тільки до таких 
обмежень чи відступів від зобов’язань, які передбачені міжнародними 
правовими документами, зокрема Конвенцією про захист прав і основних 
свобод людини, і які можуть застосовуватися до прав і свобод, що 
випливають з вищезазначених принципів. 

Україна ратифікувала Рамкову конвенцію без застережень. Отже, 
національним законодавством України не передбачено відступи й обмеження 
щодо зобов’язань, передбачених цим міжнародним актом. 

Водночас через тимчасову окупацію частини українських територій 
Україна не може у повному обсязі гарантувати дотримання положень Рамкової 
конвенції про захист національних меншин на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополі. Зважаючи на це, Україна висловлює занепокоєння щодо стану 
дотримання міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини та 
національних меншин на цих територіях. 

Єдині оцінки стану дотримання прав етнічних та релігійних спільнот на 
цих територіях, які має брати до уваги міжнародна спільнота, є оцінки спеціально 
уповноважених моніторингових місій, яким надано доступ на всю територію 
України ‒ ООН та ОБСЄ. 

Крайній моніторинг міжнародної організації на тимчасово окупованому 
Кримському півострові здійснено у 2015 році інституціями ОБСЄ: Бюро ОБСЄ з 
демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) спільно з Верховним 
комісаром ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ)9. 

Узагальнені результати звіту за підсумками вказаного моніторингу 
наступні: 

o «292. Кримські татари та українці, які відкрито підтримують територіальну 
цілісність України та не підтримують де-факто владні органи, перебувають в 
особливо вразливому становищі. Меджліс, орган самоврядування кримських 
татар, став основним об’єктом адміністративних та кримінальних 
переслідувань з боку фактичної влади Криму. Залякування, вигнання та 
ув’язнення видатних лідерів Меджлісу кримськотатарського народу має 
пагубний вплив на реалізацію політичних та громадянських прав членів 

 
9 ODIHR and HCNM report identifies widespread human rights violations, discrimination and legal irregularities in 
Crimea // Official Website of OSCE. URL:https://www.osce.org/odihr/182526 
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кримськотатарської громади. Де-факто владні органи нещодавно наклали 
жорсткі обмеження на право на вільні зібрання осіб, які належать до 
кримськотатарської та української громад, і відкрито демонструють свою 
самобутність та опозицію до нелегальної анексії Криму Російською 
Федерацією. Символічні елементи української ідентичності та прояви 
культурної і релігійної самобутності обмежуються та/чи пригнічуються за 
допомогою адміністративних та правоохоронних заходів10. 

o 293. Навчання українською мовою та її вивчення в Криму зникає через тиск на 
адміністрації шкіл, вчителів, батьків та дітей з метою припинити викладання 
українською мовою та її вивчення. Це може надалі обмежити існування 
української мови і культури на півострові. Викладання кримськотатарською 
мовою та її вивчення наштовхується на перепони та проблеми, спричинені 
анексією, та потребує підтримки і відродження»11. 
 

РФ продовжує блокувати доступ моніторингових місій ООН та ОБСЄ на 
тимчасово окуповані території. Зокрема РФ блокує доступ на тимчасово 
окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя 
моніторингових місій ООН, передбачених резолюціями Генеральної Асамблеї 
ООН 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168, попри вимоги, викладені у спільній заяві 
щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованій території Криму та 
стосовно необмеженого доступу моніторингових механізмів з прав людини на 
45-й сесії Ради ООН з прав людини 15 вересня 2020 року12. 

Водночас Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 14 січня 
№ ECHR 010 (2021) визнав, що Російська Федерація несе відповідальність за 
дотримання прав людини в Кримському півострові13. У цьому ж рішенні суд 
визнав прийнятними скарги України на системну дискримінацію 
кримськотатарського населення Криму, що порушує статті 8, 9, 10, 11, 14 
Конвенції про захист прав і основних свобод людини14.  

Так, Меджліс кримськотатарського наразі в тимчасово окупованому РФ 
Кримському півострові має статус екстремістської організації та перебуває під 
забороною з 2016 року15. 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 1 червня 
2021 року засуджений окупаційним «Верховним судом Республіки Крим» за 

 
10 Report of the Human Rights Assessment Mission on Crimea (6–18 July 2015) // Office for Democratic Institutions 
and Human Rights & High Commissioner on National Minorities. – P. 100.  
11 Там само. 
12 Joint statement on human rights situation in temporarily occupied Crimea and unrestricted access for human rights 
monitoring mechanisms therein (45th session of the UN Human Rights Council) // Official Website of Permanent 
Mission of Ukraine to the UN Office and other International Organization in Geneva. URL: 
https://geneva.mfa.gov.ua/en/news/joint-statement-human-rights-situation-temporarily-occupied-crimea-and-
unrestricted-access-human-rights-monitoring-mechanisms-therein  
13 Grand Chamber decision Ukraine v. Russia (re Crimea) - complaints concerning pattern of human-rights violations 
partly admissible // Official website of European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-
press#{%22itemid%22:[%22003-6904972-9271650%22]}  
14 Там само.  
15 Kyiv Protests Russian Ruling That Bans Crimean Tatars' Mejlis // Radio Free Europe / Radio Liberty. URL: 
https://www.rferl.org/a/russia-court-upholds-ban-crimean-tatar-mejlis/28022600.html  

https://geneva.mfa.gov.ua/en/news/joint-statement-human-rights-situation-temporarily-occupied-crimea-and-unrestricted-access-human-rights-monitoring-mechanisms-therein
https://geneva.mfa.gov.ua/en/news/joint-statement-human-rights-situation-temporarily-occupied-crimea-and-unrestricted-access-human-rights-monitoring-mechanisms-therein
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-6904972-9271650%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-6904972-9271650%22%5D%7D
https://www.rferl.org/a/russia-court-upholds-ban-crimean-tatar-mejlis/28022600.html
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нібито «організацію масових заворушень» (частина перша статті 212 
Кримінального кодексу Російської Федерації) під час проведення 
проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим16. 

На території тимчасово окупованого Криму заборонено мовлення 
телеканалу ATR, що мовить кримськотатарською мовою. Заступник 
генерального директора телеканалу Айдер Муждабаєв був заочно 
заарештований відповідно до рішення Басманного суду м. Москва за 
звинуваченням у нібито «здійсненні терористичної діяльності та публічному 
виправданні тероризму, здійсненому з використанням інтернету»17. Власник 
телеканалу Ленур Іслямов заочно засуджений т.з. «Верховним судом Криму» до 
19 років утримання в колонії суворого режиму за нібито «організацію 
енергетичної блокади Кримського півострову»18. 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зареєструвало низку 
довільних обшуків та арештів, що проводились на території тимчасово 
окупованого Кримського півострова місцевою поліцією та ФСБ, більшість яких 
стосувалась кримських татар або представників місцевих релігійних спільнот. 
Так, у період з 1 січня 2017 по 31 грудня 2019 року було здійснено 194 обшуків, 
150 з яких стосувались осель, приватних підприємств або місць проведення 
зборів кримських татар, з липня 2020 по червень 2021 року здійснено 61 обшуків, 
переважно в приміщеннях, що належать кримським татарам та свідкам Єгови19 
20 21 22.  

Наразі для кримінального переслідування кримських татар на тимчасово 
окупованій території України російська окупаційна адміністрація, порушуючи 
норми міжнародного гуманітарного права, застосовує антиекстремістське та 
антитерористичне законодавство, яке неодноразово ставало предметом критики 
міжнародної спільноти як незбалансоване. 

Основним формальним обґрунтуванням переслідувань кримських татар 
слугує їхня нібито афіліація з організацією «Хізб-ут Тахрір». За даними 

 
16 Occupiers sentence Mejlis chairman Chubarov to six years in prison // Ukrinform. URL: 
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3256712-occupiers-sentence-mejlis-chairman-chubarov-to-six-years-in-
prison.html  
17 Журналист Муждабаев заочно арестован по обвинению в призывах к терроризму // DW Россия. URL: 
https://cutt.ly/TTfqY8p  
18 В Верховном Суде Республики Крым был оглашен приговор в отношении Л.Э. Ислямова // Официальный 
сайт т.н. «Верховного суда Республики Крым». URL: 
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=356  
19 First report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol, Ukraine // Official Website of United Nations. URL: https://undocs.org/en/A/74/276  
20 Second report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and 
the city of Sevastopol, Ukraine // Official Website of United Nations. URL: https://undocs.org/en/A/HRC/44/21  
21 Fourth report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and 
the city of Sevastopol, Ukraine // Official Website of United Nations. URL: https://undocs.org/A/HRC/47/58  
22 Fifth report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol, Ukraine // Official Website of United Nations. URL: https://undocs.org/A/76/260  

https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3256712-occupiers-sentence-mejlis-chairman-chubarov-to-six-years-in-prison.html
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3256712-occupiers-sentence-mejlis-chairman-chubarov-to-six-years-in-prison.html
https://cutt.ly/TTfqY8p
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=356
https://undocs.org/en/A/74/276
https://undocs.org/en/A/HRC/44/21
https://undocs.org/A/HRC/47/58
https://undocs.org/A/76/260
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Кримської правозахисної групи станом на кінець вересня 2021 року, з 2014 року 
79 кримчанина було позбавлено волі за статтею 205.5 Кримінального кодексу 
Російської Федерації («Організація діяльності терористичної діяльності і участь 
у діяльності такої організації»)23. Найвища міра покарання за цією статтею ‒ 
позбавлення волі до 20 років. Ще 5 осіб обмежено в пересуванні24. «Хізб-ут 
Тахрір» заборонена в РФ як терористична організація, однак може легально діяти 
в Україні та низці інших держав. 

Предметом занепокоєння є не криміналізація «Хізб-ут Тахрір» (хоч у такий 
спосіб РФ вчергове порушила норми міжнародного права), а неправомірні масові 
затримання українських громадян кримськотатарської етнічної ідентичності на 
підставі фактів лише обговорення та прочитання книг на релігійні теми, а також 
інших виявів релігійної приналежності, які не можуть вважатися доказами 
терористичної чи навіть екстремістської діяльності. 

У доповіді Генерального секретаря «Ситуація щодо прав людини в 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна», представленій на 76-
й сесії ГА ООН відзначено, що низка звинувачень проти кримських татар не має 
належної доказової бази, існують ґрунтовні підстави сумніватися в забезпечені 
права на справедливий суд, а особи притягуються до відповідальності виключно 
через їхні релігійні переконання25. 

Окрім переслідувань кримських татар, на території тимчасово окупованого 
Кримського півострову спостерігаються також утиски представників релігійних 
спільнот, зокрема мусульман з числа кримських татар, греко-католиків, вірян 
Православної Церкви України, Свідків Єгови та окремих євангельських церков. 

Процес обмеження можливості вільної діяльності Православної Церкви 
України (ПЦУ) у Криму триває з 2014 року. Спостерігаються перешкоджання 
діяльності священнослужителів, захоплення майна релігійних громад. Наразі 
Європейський суд з прав людини розглядає декілька справ щодо порушення прав 
ПЦУ в Сімферополі, Євпаторії, Перевальному та Севастополі. Станом на кінець 
2020 року залишалося лише 8 діючих храмів Кримської єпархії ПЦУ на території 
тимчасово окупованого Кримського півострову. Влітку 2019 року російськими 
судами було винесено рішення про виселення громади ПЦУ з Кафедрального 
собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі. 
Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати це рішення. 
Оскільки цей собор слугував останнім духовним та адміністративним центром 
ПЦУ, таке рішення позбавляє українських віруючих цього собору, маргіналізує 
вірян ПЦУ та по суті виключає цю церкву з публічно видимого релігійного життя 
в тимчасово окупованому Криму. 

 
23 Review on the human rights situation in Crimea in September 2021 // The Crimean Human Rights Group. P. 7. URL: 
https://crimeahrg.org/en/review-on-the-human-rights-situation-in-crimea-in-september-2021/  
24 Там само, с. 7 
25 Fifth report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol, Ukraine // Official Website of United Nations. URL: https://undocs.org/A/76/260 

https://crimeahrg.org/en/review-on-the-human-rights-situation-in-crimea-in-september-2021/
https://undocs.org/A/76/260
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Спостерігаються масові відключення мусульманських мечетей Криму від 
водопостачання та електроенергії26. У 2020-2021 роках спостерігалося дедалі 
частіше притягнення імамів до адміністративної відповідальності за проведення 
традиційних релігійних практик, зокрема п’ятничної проповіді, які 
кваліфікували як незаконну місіонерську діяльність (стаття 5.26 Кодексу про 
адміністративні правопорушення Російської Федерації)27 28 29.   

З 2017 року на території тимчасово окупованого Кримського півострова 
заборонена діяльність усіх 22 общин «Свідків Єгови» у зв’язку з тим, що 
Верховний суд Російської Федерації заборонив діяльність цієї організації, 
визнавши її як екстремістську30. Щодо членів цієї спільноти проводяться 
систематичні переслідування з боку російської окупаційної адміністрації. Так, у 
період з липня 2020 по червень 2021 року було проведено 10 затримань та 
арештів членів цієї релігійної організації31. За даними Кримської правозахисної 
групи, на кінець вересня 2021 року в рамках переслідування свідків Єгови в 
Криму позбавлено волі 4 особи32.  

За даними Кримської правозахисної групи, впродовж періоду 2014-2021 
років проти релігійних організацій та вірян у Криму було відкрито 132 
адміністративних справ33. Загальна сума штрафів за цими справами склала 
більше 1 803 500 рублів34.   
 

Стаття 20 
Здійснюючи права і свободи, що випливають із принципів, проголошених 
у цій Рамковій конвенції, будь-яка особа, яка належить до національної 
меншини, поважає національне законодавство та права інших осіб, зокрема 
тих, що складають більшість населення або належать до інших 
національних меншин. 
 
  
Стаття 21 

 
26 Мечеті Криму продовжують масово відключати від електроенергії та водопостачання // Офіційний вебсайт 
Духовного управління мусульман Криму. URL: https://cutt.ly/qTfw8Vs  
27 У Криму оштрафували імама за "намаз без документів" // Релігійно-інформаційна служба України. 
URL:https://risu.ua/u-krimu-oshtrafuvali-imama-za-namaz-bez-dokumentiv_n116408  
28 "Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову // Укрінформа. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-
crimea/3058093-sud-u-krimu-vidhiliv-skargu-na-virok-imamu-halilovu.html  
29 Имама в Советском районе Крыма обвинили в незаконной миссионерской деятельности // Фейсбук-сторінка 
ГО «Крымская солидарность». URL:https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1107132299654225  
30 Second report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and 
the city of Sevastopol, Ukraine // Official Website of United Nations. P. 9. URL: https://undocs.org/en/A/HRC/44/21 
31 Fifth report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol, Ukraine // Official Website of United Nations. P. 5. URL: https://undocs.org/A/76/260  
32 Review on the human rights situation in Crimea in September 2021 // The Crimean Human Rights Group. P. 8. URL: 
https://crimeahrg.org/en/review-on-the-human-rights-situation-in-crimea-in-september-2021/. 
33 Там само, с. 9.  
34 Там само. 

https://cutt.ly/qTfw8Vs
https://risu.ua/u-krimu-oshtrafuvali-imama-za-namaz-bez-dokumentiv_n116408
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058093-sud-u-krimu-vidhiliv-skargu-na-virok-imamu-halilovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058093-sud-u-krimu-vidhiliv-skargu-na-virok-imamu-halilovu.html
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https://crimeahrg.org/en/review-on-the-human-rights-situation-in-crimea-in-september-2021/
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Ніщо у цій Рамковій конвенції не може тлумачитись як таке, що передбачає 
будь-яке право займатися будь-якою діяльністю або вчинювати будь-які 
дії, які суперечать основним принципам міжнародного права, і, зокрема, 
принципам суверенної рівності, територіальної цілісності та політичної 
незалежності держав. 

Статтею 2 Закону «Про національні меншини в Україні» проголошено: 
«Громадяни України всіх національностей зобов’язані дотримуватися 
Конституції та законів України, оберігати її державний суверенітет і 
територіальну цілісність, поважати мови, культури, традиції, звичаї, релігійну 
самобутність українського народу та всіх національних меншин». 

Стаття 30 
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї 

ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, 
затвердження чи приєднання може визначити територію 
(території), за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність 
і до якої застосовуватиметься ця Рамкова конвенція. 

2. Будь-яка держава може в будь-який інший час після цього заявою на 
ім’я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію цієї 
Рамкової конвенції на будь-яку іншу територію, визначену в цій 
заяві. Щодо такої території Рамкова конвенція набирає чинності в 
перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного 
періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем. 

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, 
може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути 
відкликана шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я 
Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший 
день місяця, що наступає після закінчення тримісячного періоду від 
дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем. 

 
 
Положення Рамкової конвенції чинні на всій території України, однак 

через наведені вище фактори, зокрема тимчасову окупацію частини української 
території, Україна не може у повному обсязі гарантувати дотримання положень 
Рамкової конвенції про захист національних меншин на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя.  
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ЧАСТИНА IV. ОСОБЛИВІ ПИТАННЯ (ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ) 

В Україні активно впроваджуються заходи досягнення гендерної рівності 
усіх громадян України незалежно від їх етнічного походження. Також, 
здійснюються заходи впровадження політики позитивних дій щодо уразливих 
груп з числа національних меншин. 

Відповідні заходи державної політики включені у Національний план дій з 
виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України 
про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на 
період до 2021 року (Розпорядження КМУ № 634-р від 5 вересня 2018 року). 

Так, Національний план дій включає заходи з протидії дискримінації дівчат 
та жінок за ознакою етнічної належності, зокрема дівчат і жінок, що належать до 
ромських національних меншин, подолання негативних стереотипів та 
розширення можливостей доступу до освітніх послуг для жінок із вразливих 
груп населення (жінки, які належать до ромських національних меншин), аналізу 
та забезпеченню потреб переміщених жінок і дівчат, зокрема з числа ромської 
національної меншини, з урахуванням груп множинної дискримінації. 

З метою ліквідації дискримінаційних стереотипів та патріархатних уявлень 
про роль і обов’язки жінок і чоловіків в сім’ї та суспільстві передбачено 
розроблення міні-інформаційних правозахисних кампаній, спрямованих на 
жінок із сільської місцевості, жінок і дівчат з етнічних груп. Також передбачено 
розроблення механізмів інформування жінок із сільської місцевості, жінок і 
дівчат з етнічних груп про їх права, зокрема через існуючі соціальні сервіси і 
служби: заклади охорони здоров’я, транспортні мережі, поштовий сервіс тощо. 

10 жовтня 2018 року у Верховній Раді України відбулися парламентські 
слухання на тему: «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих 
соціальних груп», де були розглянуті, зокрема, актуальні питання подолання 
множинної дискримінації жінок з числа ромів. 

Постановою КМУ №273 від 11 квітня 2018 року була затверджена 
Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2021 року, яка включає заходи щодо «проведення 
оцінювання рівня освіти дівчаток та хлопчиків ромського походження та 
реалізація заходів для їх заохочення до навчання та його продовження на всіх 
рівнях освіти» (пункт 8 «Поліпшення становища груп осіб, які страждають від 
різних форм дискримінації, зокрема, ґендерної»).  

На виконання міжнародних зобов’язань України у сфері ґендерної рівності, 
зокрема в рамках Глобального Партнерства з утвердження ґендерної рівності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207


Частина 4 
 

122  

«Партнерства Біарріц» – ініціативи країн Великої сімки за участі «ООН Жінки» 
та інших міжнародних зобов’язань України в питаннях протидії всіх форм 
дискримінації проведено наступні заходи. 

24 лютого 2021 року затверджено Державну соціальну програму 
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
на період до 2025 року (постанова Кабінету Міністрів України № 145), якою 
передбачено у 2021 – 2025 роках створення спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб, зокрема за рахунок коштів Державного бюджету України, що 
загалом потребуватиме 685 мільйонів гривень, з яких 40% цієї суми або 274,2 
мільйони гривень передбачено у Державному бюджеті на 2021 рік як субвенцію 
з державного бюджету місцевим бюджетам (у 2022 – 235 860 тис. грн., у 2023 – 
175440 тис. грн.) 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 
№ 696-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, 
які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, 
у 2021 році», 124 територіальні громади отримують кошти для створення та 
покращення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, зокрема – 
притулків, денних центрів, консультативних служб, придбання автомобілів для 
мобільних бригад при притулках.  

Загалом на території України, завдяки реалізації субвенції, буде створено 
30 нових притулків, 38 нових денних центрів, 58 нових консультативних служб, 
придбано 41 автомобіль для мобільних бригад, які діють при притулках та 
покращено рівень надання соціальних послуг у 16 діючих притулках.  

З метою забезпечення реалізації субвенції територіальними громадами 
Міністерством соціальної політики разом із Фондом ООН у галузі 
народонаселення у жовтні 2021 року проведено тиждень онлайн-вебінарів для 
відповідальних осіб за реалізацію субвенції на розширення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі, для відповідальних осіб за 
створення та діяльність (директорів та працівників адміністративних посад 
спеціалізованих служб підтримки), а також для координаторів адміністративно-
територіальних одиниць, які відповідають за загальну реалізацію державної 
політики щодо боротьби з домашнім насильством. 

Другий етап навчання присвячений законодавчим основам та практичним 
питанням створення та діяльності притулків, денних центрів, консультативних 
служб та мобільних бригад соціально-психологічного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які 



Частина 4 
 

123  

створені за рахунок субвенції, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 30 червня 2021 року № 696-р «Про затвердження розподілу обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році».  

Разом з тим, одним з основних завдань в реалізації державної політики в 
питаннях подальшої розбудови мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 
є консолідації зусиль органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, міжнародних та громадських організацій на шляху 
напрацювання практичних кроків ефективної діяльності спецслужб та якісного 
надання соціальних послуг постраждалим особам. Організація та проведення 
навчань, підвищення рівня професійної компетентності всіх суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі, спрямовані на розв’язання зазначеної проблеми та 
є одним з наступних головних завдань, визначених Програмою на 2021–2025 
роки на державному та регіональному рівні. 

Також розпорядженням Кабінету Міністрів України № 366-р від 14 квітня 
2021 року була схвалена Національна стратегія зі створення безбар’єрного 
простору в Україні. Заходи реалізації стратегії ґрунтуються на принципах 
гендерної рівності та інклюзивного підходу.  

Документ спрямований на підвищення рівня інклюзивності та 
згуртованості українського суспільства, забезпечення рівних можливостей всіх 
громадян брати участь у громадянській, економічній, освітній, культурній та 
інших сферах життя як на місцевому, так і на національному рівнях, а також 
реалізувати себе в кожній із цих сфер. Документ також передбачає підтримку 
різноманіття всіх громадян та поваги один до одного, а також визнання і повагу 
до відмінностей між членами суспільства. 

Впродовж звітного періоду в Україні за ініціативи ООН Жінки 
проводилась низка досліджень становища жінок в Україні («Права ромських 
жінок, які живуть в Україні», оперативна гендерна оцінка становища та потреб 
жінок у контексті ситуації з коронавірусною хворобою (COVID-19) в Україні, 
«Аналіз впливу реформи децентралізації в Україні з точки зору підходу, 
заснованого на правах людини та гендерної рівності»), результати яких 
продовжують вказувати на вразливе становище жінок, що належать до ромської 
національної меншини. Водночас громадські об’єднання ромської національної 
меншини були залучені до проведення гендерно 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 

https://national.zp.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zvit_henderno-vidpovidalna-otsinka.pdf
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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 і можливостей осіб, які належать до 
ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 
року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 липня 
2021 року № 866-р . 

У 2021 році реалізується масштабна соціальна кампанія «Своя», 
організована «Жіночою ініціативою за різноманіття в Україні» за підтримки 
Швеції та Національного Демократичного Інституту (НДІ), спрямована на 
посилення позитивного висвітлення мультикультурності та толерантності у 
суспільстві, яке формує свою нову політичну ідентичність. У межах проєкту 2 
березня 2021 року відбулася зустріч Першої леді України з учасницями проєкту 
«Своя», під час якої було обговорено важливість культурного розмаїття та 
толерантності в суспільстві, протидії стереотипам та дискримінації. Серед всього 
іншого, ця зустріч також була спрямована на привернення уваги до 
мультикультурності українського суспільства.  

 


