
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 

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 період до 2015 року 
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.).  

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 ___ сесії міської ради  
                                       VI скликання 

 ______________ №__________ 
 

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 2014-2015 Управління у справах 



колективи до загальноміських 
культурно-мистецьких заходів. 

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. 

 
 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                  В. Щадей 


