
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
        Розпорядження голови обласної 
        державної адміністрації 
            
        04.02.2014   №  26 
 

 
ЗАХОДИ 

щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року по Запорізькій області 

 
 
№ 
з/п 

Зміст заходу Терміни 
виконання 

 

Відповідальні виконавці 
 

1 2 3 4 

1. Забезпечити у місцях 
компактного проживання осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, 
проведення правоохоронними 
органами та соціальними 
службами профілактичної 
роботи, спрямованої на 
запобігання бездоглядності, 
безпритульності дітей, 
недопущення їх втягування у 
злочинну та іншу протиправну 
діяльність, запобігання 
насильству в сім’ї, наркоманії, 
тютюнопалінню та алкоголізму 
 

2014-2020 
роки 

ГУМВС України в 
Запорізькій області, 
Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

2. Залучити експертний і технічний 
потенціал міжнародних 
організацій до виконання завдань 
щодо інтеграції в українське 
суспільство осіб, які належать до 
ромської національної меншини 

2014-2020 
роки 

Управління зовнішніх зносин 
та зовнішньоекономічної 
діяльності облдержадмініст-
рації, Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації, 
Департамент соціального 
захисту населення  
облдержадміністрації, 
ГУМВС України в Запорізь-
кій області, Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації, 
Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
 

3. Забезпечити співробітництво між 
органами виконавчої влади і 
громадськими об’єднаннями 
ромів з питань життєдіяльності 
ромської національної меншини 

2014-2020 
роки 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 
Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
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   Департамент охорони 

здоров'я облдержадмініст-
рації, Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації, 
ГУМВС України в 
Запорізькій області, Головне 
управління юстиції в 
Запорізькій області, 
Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва облдержадмі-
ністрації, , виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення 
 

4. Сприяти в отриманні особами, які 
належать до ромської 
національної меншини і на 
законних підставах перебувають 
на території України, документів, 
що посвідчують особу і 
підтверджують громадянство, 
свідоцтв про народження та 
державну реєстрацію актів 
цивільного стану 
 

2014-2020 
роки 

Управління ДМС України у 
Запорізькій області, Головне 
управління юстиції в 
Запорізькій області, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

5. Провести моніторинг 
призначення та використання 
державної соціальної допомоги, 
зокрема при народженні дитини 

2014-2020 
роки 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного 
значення 
 

6. Провести у місцях компактного 
проживання ромської 
національної меншини заходи з 
інформування про соціальні 
послуги, що надаються 
установами та закладами системи 
соціального захисту 
 

2014-2020 
роки 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадмі-  
ністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного 
значення 

7. Забезпечити за письмовими 
зверненнями осіб, які належать до 
ромської національної меншини, 
надання соціальних послуг 
територіальними центрами 
соціального обслуговування 
 

2014-2020 
роки 

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

8. Забезпечити за письмовим 
зверненням осіб, які належать до 
ромської національної меншини, 
проведення у місцях їх  
 

2014-2020 
роки 

Запорізький обласний центр 
зайнятості 
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 компактного проживання 

профорієнтаційної роботи, 
спрямованої на мотивацію до 
праці, здобуття актуальних на 
ринку праці професій та 
спеціальностей, а також заходів з 
інформування щодо 
започаткування власної 
підприємницької діяльності 
 

  

9. Забезпечити проведення 
педагогічними колективами 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, представниками органів 
управління освітою місцевих 
держадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями 
роз’яснювальної роботи серед 
осіб, які належать до ромської 
національної меншини щодо 
важливості здобуття освіти, 
особливо дітьми та молоддю 
 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

10. Забезпечити проведення постійно 
діючих семінарів-практикумів 
для педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, у яких навчаються 
особи, які належать до ромської 
національної меншини 
 

2014-2020 
роки  

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

11. Вивчити питання щодо 
забезпечення учнів ромської 
національності безоплатним 
транспортом у місцях 
компактного проживання осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, 
розташованих на відстані більш 
як три кілометри від найближчого 
загальноосвітнього навчального 
закладу 
 

2014 рік Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

12. Провести роботу щодо 
збільшення кількості дітей 
ромської національності віком від 
трьох до шести років, які 
відвідують дошкільні навчальні 
заклади 
 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

13. Забезпечити ведення обліку дітей 
шкільного віку ромської 
національності з метою 
максимального їх залучення до  

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських  
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 навчального процесу 
 

 рад міст обласного значення 

14. Забезпечити здійснення контролю 
за відвідуванням учнями ромської 
національності загальноосвітніх 
навчальних закладів та вжити 
заходів до батьків або осіб, що їх 
замінюють, з метою забезпечення 
систематичного відвідування 
дітьми занять 
 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

15. Провести роботу із збільшення 
кількості учнів ромської 
національності, які завершують 
навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах 
 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

16. Сприяти залученню учнів 
ромської національності до 
позаурочної, позашкільної 
роботи, участі у тематичних 
конкурсах, спортивних 
змаганнях, гуртках тощо 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

17. Сприяти удосконаленню профілів 
шкільного трудового навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, у яких навчаються учні 
ромської національності, з 
урахуванням традиційних 
ромських ремесел 
 

2015 рік Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

18. Забезпечити надання шкільними 
психологами психологічної 
допомоги учням ромської 
національності з метою їх 
успішної адаптації до 
навчального процесу 
 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

19. Вивчити потребу в підготовці 
вчителів ромської мови 

2014-2015 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

20. Забезпечити підвищення 
кваліфікації та стажування 
педагогічних кадрів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, у яких навчаються учні 
ромської національності 
 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

21. Організувати профорієнтаційну 
роботу із стимулювання осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, до 
отримання професійно-технічної  

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
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 та вищої освіти 

 
  

22. Організувати профорієнтаційну 
роботу із стимулювання осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, до 
отримання професійно-технічної 
та вищої освіти 
 

2014-2020 
роки 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

23. Провести у місцях компактного 
проживання осіб, які належать до 
ромської національної меншини, 
роз’яснювальну роботу щодо 
здорового способу життя, 
необхідності проходження 
профілактичного обстеження, 
важливості своєчасного та 
повноцінного лікування 
 

2014-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

24. Забезпечити розміщення у 
закладах охорони здоров’я та 
поширення у місцях компактного 
проживання осіб, які належать до 
ромської національної меншини, 
пам’яток, листівок, стендів тощо 
з питань пропаганди здорового 
способу життя 
 

2014-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

25. Забезпечити згідно з календарем 
щеплень проведення імунізації 
осіб, які належать до ромської 
національної меншини 

2014-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

26 Забезпечити проведення 
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду, а 
також санітарно-епідеміологічних 
обстежень місць компактного 
проживання осіб, що належать до 
ромської національної меншини, 
із залученням представників 
громадських об’єднань ромів 
 

2014-2020 
роки 

Державна санітарно-
епідеміологічна служба 
Запорізької області, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

27. Сприяти відповідно до 
законодавства участі осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини та 
перебувають на квартирному 
обліку, у програмах доступного 
житла 
 
 
 

2014-2020 
роки 

Департамент житлово-
комунального господарства та 
будівництва облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 



                                                                                                                                
                                                                                                                                Продовження додатка 

6 

1 2 3 4 

28. Забезпечення у місцях 
компактного проживання осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, 
поширення інформації про 
програми пільгового 
кредитування придбання та 
будівництва житла 
 

2014-2020 
роки 

Департамент житлово-
комунального господарства та 
будівництва облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

29. Сприяти у виділенні відповідно 
до законодавства для осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, 
земельних ділянок для 
індивідуального житлового 
(кооперативного) будівництва та 
ведення особистого селянського 
господарства 

2014-2020 
роки 

Головне управління 
Держземагентства у 
Запорізькій області, 
Департамент житлово-
комунального господарства та 
будівництва облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

30. Сприяти відповідно до 
законодавства участі осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини і 
перебувають на квартирному 
обліку, у програмі забезпечення 
соціальним житлом 
 

2014-2020 
роки 

Департамент житлово-
комунального господарства та 
будівництва облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

31. Сприяти утворенню та діяльності 
центрів ромської культури в 
місцях компактного проживання 
осіб, які належать до ромської 
національної меншини 

2014-2020 
роки 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

32. Забезпечити надання підтримки 
ромським художнім колективам 

2014-2020 
роки 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

33. Забезпечити залучення ромських 
художніх колективів до участі у 
міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних культурно-
мистецьких заходах за участю 
національних меншин 
 

2014-2020 
роки 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

34. Сприяти у наданні на пільгових 
умовах приміщень у будівлях і 
спорудах, що перебувають у 
державній та комунальній 
власності, для проведення 
громадськими об’єднаннями  

2014-2020 
роки 

Департамент житлово-
комунального господарства та 
будівництва облдержадмініст-
рації, Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації,  
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 ромів та ромськими творчими 
колективами культурно-
мистецьких, інформаційно-
просвітницьких заходів, 
спрямованих на забезпечення 
прав і задоволення 
етнонаціональних потреб осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини 
 

 райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

35. Сприяти у проведенні культурно-
мистецьких заходів, спрямованих 
на збереження етнічної 
самобутності ромської 
національної меншини 
 

2014-2020 
роки 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

36. Сприяти у висвітленні 
державними аудіовізуальними 
засобами масової інформації 
питань життєдіяльності ромської 
національної меншини, заходів 
щодо забезпечення її захисту та 
інтеграції в українське 
суспільство 
 

2014-2020 
роки 

Управління у справах преси 
та інформації облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

 
 
Заступник голови-керівник  
апарату облдержадміністрації         Ю.Г. Пелих 


