
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.07. 2021  № 306 

  м. Золотоноша  
 

Про затвердження плану заходів щодо захисту  

та інтеграції в українське суспільство ромської  

національної меншини на 2021- 2025 роки  

та складу робочої групи 

 

Розглянувши лист відділу зв’язків з громадою (15.07.2021 № 2301) про 

затвердження плану заходів щодо захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на 2021- 2025 роки, керуючись 

ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Затвердити: 

1.1. План заходів щодо захисту та інтеграції в українське суспільство  

ромської національної меншини на 2021- 2025 роки згідно з додатком 1. 

1.2. Склад робочої групи згідно з додатком 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ніщенко М.Е. та відділ зв’язків з громадою (Боченкова В.В.). 

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Валентина Боченкова  2-32-69 



Додаток 1 

       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                   від 26.07. 2021 № 306 

 

ПЛАН   

заходів щодо захисту та інтеграції в українське суспільство  

ромської національної меншини на 2021- 2025 роки 
 

І. Загальні питання  

 

1. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на протидію 

упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної 

меншини. 

Управління та відділи МВК  

Золотоніський міський відділ поліції (за 

згодою) 

2021-2025 роки 

 

2. Організовувати проведення для осіб, які належать до ромської 

національної меншини, інформаційно-просвітницьких заходів з метою 

підвищення рівня обізнаності про права людини. 

Відділ зв’яків з громадою за участю 

громадського об’єднання ромів (за згодою) 

2021-2025 роки 

 

3. Проводити профілактичну роботу з дітьми та їх батьками (особами, що їх 

замінюють), які належать до ромської національної меншини, спрямовану на 

запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх 

втягування у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання 

насильству в сім’ї, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму. 

     Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

    Управління праці та соціального захисту населення 

Центр надання соціальних послуг 

    Золотоніський міський відділ поліції (за згодою) 

2021-2025 роки 

 

4. Виявляти та брати на облік дітей з ромських сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. У разі виявлення у сім’ї умов, загрозливих 

для їх життя і здоров’я, негайно вживати заходи щодо вилучення дітей із 

несприятливого середовища. 

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

    Управління праці та соціального захисту населення 

Центр надання соціальних послуг 

    Золотоніський міський відділ поліції (за згодою) 

2021-2025 роки 



 

5. Залучати громадські організації до виконання завдань щодо інтеграції в 

українське суспільство осіб, які належать до ромської національної меншини. 

Відділ освіти 

     Відділ зв’язків з громадою 

    Управління праці та соціального захисту населення 

     2021-2025 роки 

 

ІІ. Соціальний захист. 

 

1. Забезпечувати виявлення та охоплення соціальними послугами ромських 

сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

    Управління праці та соціального захисту населення 

Центр надання соціальних послуг 

     2021-2025 роки 

 

2. Здійснювати моніторинг призначення та використання державної 

соціальної допомоги, зокрема при народженні дитини. 

                                                            Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

    Управління праці та соціального захисту населення 

Центр надання соціальних послуг 

     2021- 2025 роки 

 

ІІІ. Підвищення освітнього рівня 

 

1. Забезпечувати проведення педагогічними колективами 

загальноосвітніх навчальних закладів, представниками відділу освіти, 

громадськими об’єднаннями серед осіб, які належать до ромської 

національної меншини, роз’яснювальної роботи щодо важливості здобуття 

освіти, особливо дітьми та молоддю. 

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

     2021-2025 роки 

 

2. Забезпечувати ведення обліку дітей шкільного віку ромської 

національності з метою максимального їх залучення до навчального 

процессу. 

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

    Управління праці та соціального захисту населення 

     2021-2025 роки 

 



3. Налагодити контроль за відвідуванням учнями ромської національності 

загальноосвітніх навчальних закладів та вживати заходи до батьків або осіб, 

що їх замінюють, з метою забезпечення систематичного відвідування дітьми 

занять. 

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

     2021-2025 роки 

 

4. Провести роботу із збільшення кількості учнів ромської національності, які 

завершують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

     2021-2025роки 

 

5. Сприяти залученню учнів ромської національності до позаурочної, 

позашкільної роботи, участі у тематичних конкурсах, спортивних змаганнях, 

гуртках тощо. 

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

     2021-2025 роки 

 

6. Проводити серед осіб, які належать до ромської національної меншини, 

роз’яснювальну роботу щодо здорового способу життя.  

Відділ освіти 

     Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

Центр надання соціальних послуг 

     2021-2025 роки 

 

IV. Задоволення культурних та інформаційних потреб. 

  

1. Сприяти утворенню та діяльності центрів ромської культури у місцях 

компактного проживання осіб, які належать до ромської національної 

меншини. 

Відділ культури 

     2021-2025 роки 

 

2. Забезпечувати надання організаційно-методичної підтримки ромським 

художнім коллективам. 

Відділ культури 

     2021-2025 роки 

 

3. Забезпечувати залучення ромських художніх колективів до участі у 

всеукраїнських, регіональних та міських культурно-мистецьких заходах за 

участю національних меншин.  

Відділ культури 

     2021-2025 роки 



 

5. Сприяти у проведенні культурно-мистецьких заходів, спрямованих на 

збереження етнічної самобутності ромської національної меншини.       

Відділ культури 

     2021 - 2025 роки 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                   від 26.07. 2021 № 306 

 

 

Склад робочої групи 

 

Голова робочої групи    - заступник міського голови; 

 

Секретар робочої групи - начальник відділу зв’язків з громадою 

 

Члени робочої групи: 

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення; 

 

Начальник відділу освіти; 

 

Начальник служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

 

Начальник відділу культури; 

 

Директор центру надання соціальних послуг; 

 

Голова громадської організації ,,Аме Рома” (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


