
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXV   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
05 вересня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1413_                  
 
 

Про   Програму «Ромське населення» 
на 2014-2015 роки 
 
 
    З метою інтеграції в суспільство ромської національної меншини міста 
Ужгород  на виконання доручення голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації 03.02.2012р. № 02-5/17 за підсумками наради 3 лютого 2012р., 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму «Ромське населення» на  2014- 2015 роки згідно 
з додатком. 

2. Виконавцями Програми визначити управління освіти (Бабунич О.Ю), 
управління у справах культури, спорту, сім`ї та молоді (Василиндра 
О.М.), Центр соціальних служб для сім`ї дітей і молоді (Фленько І.І), 
відділ охорони здоров`я (Столярова І.М.), управління праці та 
соціального захисту населення (Сушко А.А.), департамент міського 
господарства ( Костенчук О.А.), відділ землекористування (Чепкий 
О.О.), відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків 
з громадськістю (Кравчук В.В.).  

3. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) інформувати 
облдержадміністрацію про хід виконання Програми щороку до 1 
квітня. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленька В.Ю. 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                     В. Щадей 



                                                      
 

 
Додаток  

до рішення  XXV сесії міської ради  
                                       VI скликання 

 від 05.09.14р.  №_1413 
 

Програма «Ромське населення» на 2014-2015 рр. 
 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін Виконавець 

1. Провести круглі столи з 
головами ромських товариств 
та керівниками навчальних 
закладів, що розташовані в 
місцях компактного 
проживання ромів. 

2014-2015 Управління освіти, 
управління у справах 
культури, спорту сім`ї 
та молоді, відділ 
охорони здоров`я 

2. Забезпечити умови для 
охоплення дошкільною освітою 
дітей-ромів. 

2014-2015 Управління освіти, 
керівники навчальних 
закладів 
 

3. Організувати групи 
короткотривалого перебування 
дітей-ромів для підготовки до 
першого класу. 

2014-2015 Управління освіти, 
директори ЗОШ №№ 
13, 14 

4. Забезпечити функціонування 
факультативних курсів, гуртків 
з урахуванням інтересів та 
потреб дітей-ромів в школах, де 
навчаються переважно учні 
ромської національності. 

2014-2015 Управління освіти, 
директори ЗОШ №№ 
13, 14 

5. Організувати роботу 
волонтерів, працівників 
соціальних служб та 
громадських організацій для 
роз’яснювальної роботи щодо 
необхідності здобуття освіти 
дітьми-ромами. 

2014-2015 Центр соціальних 
служб для сім`ї, дітей 
і молоді 
 

6. Залучати громадські організації, 
волонтерів для організації 
змістовного літнього 
відпочинку дітей-ромів. 

2014-2015 Управління освіти, 
управління у справах 
культури, спорту, 
сім`ї та молоді, відділ 
охорони здоров`я 



7. Залучати фольклорні ромські 
колективи до загальноміських 
культурно-мистецьких заходів. 

2014-2015 Управління у справах 
культури,спорту, сім`ї 
та молоді, 

8. Продовжити роботу щодо 
суцільної диспансеризації та 
взяття на облік виявлених 
хворих для подальшого 
лікування і оздоровлення. 

2014-2015 Відділ охорони 
здоров`я 

9. Проводити медичні огляди 
дітей-ромів із залученням 
вузькопрофільних спеціалістів 
та здійснювати комплекс 
заходів щодо обстеження дітей 
6-7 років, які підлягають 
зарахуванню до навчання у 
першому класі 

Щорічно до 
01.09 

Відділ охорони 
здоров`я 

10. Сприяти проведенню міських 
свят ромської культури та 
мистецтва,  функціонуванню 
аматорських ромських 
колективів. 

2014-2015 Управління у справах 
культури,спорту, сім`ї 
та молоді 

11. Надавати консультативно-
правову допомогу по видачі 
посвідчень багатодітної сім`ї. 

2014-2015 Управління у справах 
культури, спорту, 
сім`ї та молоді 

12. Надавати необхідну методичну 
та організаційну допомогу 
функціонуючим культурно-
освітнім товариствам. 

2014-2015 Управління у справах 
культури,спорту, сім`ї 
та молоді 

13. Проводити спортивно-
оздоровчі заходи серед дітей, 
підлітків та молоді ромської 
національності. 

2014-2015 Управління у справах 
культури,спорту, сім`ї 
та молоді 

14. Здійснювати всі види виплат та 
забезпечити соціальний 
супровід представників 
ромської національності. 

2014-2015 Управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

15. Забезпечити проведення 
педагогічними колективами 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, громадськими 
об’єднаннями серед осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, 
роз’яснювальної роботи щодо 

2014-2015 Управління освіти, 
директори  
ЗОШ №№ 13, 14,  
Громадські організації 
(за згодою) 



важливості здобуття освіти, 
особливо дітьми та молоддю 

16. Налагодити контроль за 
відвідуванням учнями ромської 
національності загальноосвітніх 
навчальних закладів та вжити 
заходів до батьків або осіб, що 
їх замінюють, з метою 
забезпечення систематичного 
відвідування дітьми занять 

2014-2015 Управління освіти, 
директори  
ЗОШ №№ 13, 14,  
Громадські організації 
(за згодою) 

17. 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 

2014-2015 Відділ охорони 
здоров’я  

18. 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 

2014-2015 Відділ охорони 
здоров’я 

19. Сприяти спрощенню доступу 
осіб, які належать до ромської 
національної меншини, до 
медичного обстеження, надання 
стаціонарного лікування та 
екстреної медичної допомоги в 
комунальних закладах охорони 
здоров’я 

2014-2015 Відділ охорони 
здоров’я 

20. Сприяти у вирішенні відповідно 
до законодавства питань 
забезпечення осіб, які належать 
до ромської національної 
меншини, житлом, покращення 
житлово-побутових умов, 
соціальної інфраструктури, 
відповідних комунікацій та 

2014-2015 Департамент міського 
господарства 



благоустрою територій у місцях 
їх компактного проживання 

21. Сприяти у виділенні відповідно 
до законодавства для осіб, які 
належать до ромської 
національної меншини, 
земельних ділянок для 
індивідуального житлового 
(кооперативного) будівництва 

2014-2015 Відділ регулювання 
земельних відносин  

22. Сприяти залученню 
благодійних, громадських і 
релігійних організацій до 
надання соціальної допомоги 
особам, які належать до 
ромської національної меншини

2014-2015 Відділ внутрішньої 
політики, 
організаційної роботи 
та зв’язків з 
громадськістю , 
Громадські, 
благодійні, релігійні 
організації           (за 
згодою) 

23. Забезпечити співробітництво 
між виконавчими органами 
міської ради і громадськими 
об’єднаннями ромів з питань 
життєдіяльності ромської 
національної меншини 

2014-2015 Відділ внутрішньої 
політики, 
організаційної роботи 
та зв’язків з 
громадськістю, 
Громадські організації 
(за згодою) 

 
 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                  В. Щадей 


