
 
 

Документ для обговорення  

ВКНМ ОБСЄ 

 

Щодо посилення інституційного механізму міжетнічної політики в Україні 

в умовах децентралізації 

 

 

 

Вступ  

Україна є країною з різноманітною суспільною структурою, у якій широкий 

спектр етнічних, мовних, релігійних та культурних ідентичностей розвивалися 

протягом багатьох століть. Відповідно до даних останнього перепису населення 

2001р., 22,2% від 48,5-мільйонного населення України ідентифікують себе 

відмінними за етнічною ознакою від більшості населення.
1
  Як і у випадку 

інших багатоетнічних суспільств, така різноманітність як збагачує Україну, так і 

є значним викликом для тих, хто формує політичний порядок денний. 

Складність полягає у тому, що врахування фактору суспільної різноманітності, 

захист прав меншин та сприяння соціальній згуртованості вимагають 

вироблення надзвичайно розважливих політичних курсів та залучення значних 

ресурсів. Це додатково ускладнюється тим, що в Україні триває процес 

структурних реформ. 

 

Україна визнала потребу посилити інституційний механізм, що відповідає за 

ведення конструктивних міжетнічних відносин та захист прав національних 

меншин. Даний курс закріплено як у Національній стратегії з прав людини на 

2016 – 2020 рр. та відповідному Плані Дій
2
 з реалізації Стратегії, так і у 

висновках парламентських слухань на тему “Роль, значення та вплив 

громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в 

Україні”, що були прийняті Верховною Радою України 25 листопада 2015 р.
3
 

                                                        
1
 Відповідно до даних Перепису населення 2001 р., населення України становить 48,5% 

мільйонів, з яких 77,8 % є етнічними українцями, 17,3% - етнічними росіянами, а 4,9% належать 

до інших етнічних груп. Доступно українською мовою тут: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/. Наступний перепис населення 

заплановано на 2020р.  Джерело українською мовою: Кабiнет мiнiстрiв України, Розпорядження 

від 16 грудня 2015 р. № 1323-р “Про внесення змін до розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 581.” Доступно тут: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1323-2015-%D1%80. 
 

2  Розділ 4 Указа Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 “Про затвердження 

Національної стратегії у сфері прав людини.” Доступно тут: 

http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364; Кабiнет мiнiстрiв України, пункт 112 

Розпорядження від 23 листопада 2015 р. № 1393-р “Про затвердження плану дій з реалізації  

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.” Доступно тут: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679.  
3 
Постанова Верховної Ради України від 25 листопада 2015 року № 824-VIII, 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1323-2015-%D1%80
http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
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Верховний Комісар ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ ОБСЄ) 

спільно з іншими міжнародними інституціями протягом тривалого часу 

рекомендують владі України прийняти відповідні кроки у цьому напрямку.  У 

своєму останньому виступі під час засідання Постійної Ради ОБСЄ Верховний 

Комісар у котрий раз підтвердив заклик до влади України модернізувати 

відповідний національний інституційний механізм та встановити відповідний 

призначуваний виконавчий орган, що буде головною профільною державною 

інституцією для національних меншин в Україні.
4
 

 

Встановлення чи призначення відповідного державного органу має на меті 

досягнення трьох цілей.  

 По-перше, це сприятиме посиленню стабільності в Україні в нинішній 

складний час. Питання, що стосуються національних меншин, 

ідентичності та мови завжди були предметом частого використання та 

зловживання для досягнення політичних цілей. Створення достойного 

інституційного механізму міжетнічних відносин зможе полегшити 

участь держави у її постійному діалозі з національними меншинами та 

спробах адресувати довгострокові нарікання зі сторони національних 

спільнот.   Це, в свою чергу, сприятиме попередженню напруги та 

непорозумінь між спільнотами та ускладнить можливість для інших 

сторін дестабілізувати ситуацію у країні.  

 По-друге, це сприятиме просуванню України на шляху імплементації 

відповідних європейських та міжнародних зобов’язань. Україна є 

країною-учасником Рамкової конвенції про захист прав національних 

меншин Ради Європи (Рамкова конвенція) та Європейської хартії 

регіональних мов або мов меншин. Україна також взяла на себе 

зобов’язання в рамках реалізації Політики Сусідства Європейського 

Союзу (ЄС), що включає повагу прав національних меншин.  Вибравши 

цей шлях, Україна продемонструвала свій намір охопити європейські 

стандарти захисту прав меншин, зокрема, шляхом створення необхідного 

механізму для їх реалізації. Останній не може бути досягнуто без 

вирішення існуючих інституційних недоліків у сфері міжетнічних 

відносин. 

 Нарешті, Україна знаходиться в процесі проведення структурних 

реформ, які можуть суттєво змінити стиль управління країною. Процес 

децентралізації є найбільш визначальною зі змін, що матиме неабиякий 

вплив на національні спільноти.  Саме тому важливо, аби держава мала 

розвинений інституційний механізм, який забезпечить захист прав 

                                                                                                                                                               
 “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Роль, значення та вплив громадянського 

суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні". Доступно тут: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/824-19.  
4 
Виступ Астрід Торс, Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин на 

1078-й пленарній зустрічі Постійної Ради ОБСЄ, ст.11. 

http://www.osce.org/pc/201961?download=true. Дивись також “Україна, місія зі стану дотримання 

прав людини: доповідь щодо ситуації зі станом дотримання прав людини та прав представників 

національних меншин, березень-квітень”, ВКНМ /БДІПЛ, 12 травня 2014. Доступно тут: 

http://www.osce.org/odihr/118476?download=true.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/824-19
http://www.osce.org/pc/201961?download=true
http://www.osce.org/odihr/118476?download=true
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національних меншин та залучить національні спільноти в цей процес на 

національному, регіональному та місцевому рівнях.
5
  

 

Для обговорення цих питань 10 березня 2016 р. у Києві відбудеться круглий стіл 

на тему “Посилення інституційного механізму, що регулює міжетнічні 

відносини в Україні в умовах децентралізації”. Дана подія організована 

спільними зусиллями Комітету Верховної Ради України з прав людини, 

національних меншин та міжетнічних відносин та офісу Верховного Комісара 

ОСБЄ у справах національних меншин. У даному документі представлено 

вивчення можливих підходів посилення системи захисту національних спільнот 

та побудови міцної основи для інтеграції українського суспільства в процесі 

децентралізації. 

 

Міжнародні стандарти  

 

Потреба у встановленні ефективної виконавчої структури щодо захисту прав 

меншин визначена такими міжнародними інституціями як Організація 

Об’єднаних Націй (ООН), Рада Європи та ОБСЄ. Незалежним експертом з прав 

меншин ООН у 2012 р. було зазначено, що імплементація Декларації ООН про 

права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних та мовних 

меншин
6
, між іншим, залежить від кроків членів-учасників щодо встановлення 

відповідних департаментів, відділів чи призначення відповідальних осіб в 

межах існуючих інституцій. Країни-члени також можуть розцінювати 

встановлення спеціалізованих національних органів чи бюро, до сфери 

компетенції яких належить захист прав осіб, що належать до національних або 

етнічних, релігійних та мовних меншин.
7
 

 

Солідний інституційний механізм, що регулює міжетнічні відносини, сприяє 

ефективному виконанню Статті 15 Рамкової Конвенції, відповідно до якої 

держави-учасники “повинні створити необхідні умови для ефективної участі 

осіб, що належать до національних меншин в культурній, соціальній, 

економічній та суспільно-політичній сферах, особливо в ситуаціях, де 

передбачений вплив на меншини”.  Консультативний комітет Рамкової 

Конвенції закликав держави встановити відповідні урядові структури, що мають 

справу зі сферою етнонаціональної політики.  Такий інституційний механізм 

допомагає гарантувати, що потреби  національних спільнот знаходять достойне 

місце серед урядових пріоритетів.
8
  

                                                        
5
 Лундські рекомендації ВКНМ ОБСЄ щодо ефективної участі національних меншин у 

суспільно-політичному житті. Доступно тут: http://www.osce.org/hcnm/32240  

 
6
 Прийнято Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 47/135 від 18 грудня 1992. Доступно тут: 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm. 
7
Резолюцію прийнято Генеральною Асамблеєю 18 грудня 2013 р. [щодо звіту Третього Комітету 

(A/68/456/Add.2)] 68/172. Ефективне просування Декларації про права осіб, що належать до 

національних або етнічних, релігійних і мовних меншин, ст.4. Доступно тут: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/172.   
8
Консультативний комітет Рамкової Конвенції про захист осіб, що належать до національних 

меншин (AC- FCNM), Коментар щодо ефективної участі осіб, що належать до національних 

меншин, у культурному, соціальному, економічному та суспільно-політичному житті,  прийнято 

27 лютого параграф 103. Доступно тут: 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_CommentaryParticipation_en.pdf 

http://www.osce.org/hcnm/32240
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/172
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_CommentaryParticipation_en.pdf
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Спеціалізовані урядові органи не повинні замінювати роботу у сфері 

міжетнічної політики головних урядових інституцій, їхня роль полягає у тому, 

щоб бути важливими комунікаційними каналами між Урядом та меншинами.9 

Необхідно, щоб відповідні урядові структури були свідомими щодо потреб осіб, 

що належать до національних меншин, а питання меншин – були враховані під 

час надання різних урядових послуг.10 

Врешті решт, про зв'язок між ефективним залученням представників меншин в 

різні суспільні сфери та встановленням спеціалізованих урядових органів йде 

мова у ряді тематичних рекомендацій офісу Верховного Комісара ОБСЄ у 

справах національних меншин. У Лундівських рекомендаціях щодо ефективної 

участі національних меншин у суспільно-політичному житті роль 

спеціалізованих органів зазначена як така, що сприяє ефективному голосу 

національних меншин на рівні центрального уряду.11 У Люблянських 

рекомендаціях з інтеграції різноманітних суспільств, ВКНМ наголошує, що 

ефективна участь вимагає, між іншим, щоб представники національних 

спільнот мали змогу помітно впливати на процес розробки держаних програм, 

формуючи тим самим спільну відповідальність за результат. Дозвіл формальної 

участі у цьому процесі є недостатнім. Приклади способів та інструментів, що 

сприяють ефективній участі включають, зокрема, створення спеціалізованих 

органів, консультативних механізмів та участь у процедурі прийняття рішень.12 

Відповідно до висновків незалежного Експерта ООН з питань прав меншин, 

відповідні урядові органи (в тому числі міністерства та урядові департаменти) 

повинні не тільки мати основним завданням створення, направлення та 

керування державної етнополітики, але також бути ефективними під час тісної 

співпраці з іншими міністерствами щодо питань, що стосуються національних 

меншин, та координації діяльності між міністерствами. Така ґрунтовна 

інституційна увага надає важливий сигнал меншинам та суспільству в цілому 

щодо врахування владою міжетнічних аспектів та серйозного ставлення до 

даної сфери. Деякі урядові органи або ініціативи набувають особливо високого 

                                                                                                                                                               
 
9
Спеціалізовані органи повинні не замінювати, а доповнювати консультативні механізми за 

участю національних меншин. Ефектиність їхньої участі у значній мірі залежить від рівня 

координування та доповнення до роботи консультаційних органів. Відбір персоналу та 

залучення працівників з досвідом роботи у цій сфері чи знанням мов меншин можуть тільки 

сприяти їх більш ефективному функціонуванню, так само, параграф 104. 

 

 
10

 Так само, параграф 105.  
11

 Пункт 6 Лундських рекомендації ВКНМ ОБСЄ щодо ефективної участі національних меншин 

у суспільно-політичному житті. Доступно тут: http://www.osce.org/hcnm/32240. 
12

 Уряд повинен сприяти ефективній участі всіх відповідних верств суспільства, в тому числі 

осіб, що належать до меншин, в процесі розробки, реалізації та моніторингу політики інтеграції 

(Положення 14). Ефективна участь вимагає, зокрема, що представники меншин можуть мати 

істотний вплив на процес розробки політики, тим самим розділяючи відповідальність за 

результати. Дозвіл на формальне залучення не є недостатнім. Приклади засобів та інструментів, 

які сприяють ефективній участі включає виборчі механізми, спеціалізовані державні органи, 

консультативні механізми, інтерактивні процедури прийняття рішень та інформаційно-

просвітницькі кампанії (пояснювальна записка до Положення № 14). Інформація з Люблянських 

рекомендацій з інтеграції різноманітних суспільств та Пояснювальна записка, листопад 2012 р. 

Доступно тут: http://www.osce.org/hcnm/96883?download=true.  

http://www.osce.org/hcnm/32240
http://www.osce.org/hcnm/96883?download=true
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суспільного значення у випадку особливої уваги на них зі сторони політичної 

верхівки.
13

  

Важливим фактором під час створення відповідних національних інституцій є 

можливість їхнього функціонування під егідою незалежних правозахисних 

інституцій, які окрім іншого займаються тематикою прав меншин.
14

 

 

Нинішня ситуація  

 

З моменту отримання Україною незалежності інституційний механізм захисту 

прав національних меншин зазнав значних змін. У період з 1993 по 1995 рр. у 

країні діяло окреме Міністерство у справах національностей, яке було пізніше 

понижено до рівня Державного комітету. Останній в кінці кінців був 

ліквідований у 2010 р. Урядом тодішнього Президента Януковича. Таке 

поступове роз’їдання даного інституційного механізму зустріло критику 

міжнародних моніторингових інституцій. У 2012 р. Консультативним комітетом 

Рамкової Конвенції у відповідному Висновку щодо Україні було зазначено, що 

“урядова структура, яка відповідала за усі питання пов’язані із захистом прав 

національних меншин, була ліквідована у 2010 р., а відповідні компетенції 

передані невеликому підрозділу в межах Міністерства Культури. Представники 

національних спільнот шкодують, що доступ до чиновників високого рангу у 

всіх міністерствах зменшився і в цілому рівень консультування та ефективної 

участі у процесі прийняття відповідних рішень значно знизився”
15

.  Негайною 

рекомендацією Консультативного комітету був заклик до влади України 

“відновити спеціалізований державний орган із наданням достатніх фінансових 

та кадрових ресурсів задля координування усіх питань, пов’язаних із захистом 

представників національних спільнот”.
16

  

 

Задля продовження вивчення ситуації щодо інституційного забезпечення 

міжнаціональних відносин ВКНМ підтримав дослідження ситуації експертами 

Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД). Результати 

дослідження підтвердили, що ситуація не змінилася значно в період до 2015 р., 

окрім короткострокової спроби у 2014 р. ввести координаційний механізм в 

Уряді призначивши Урядового уповноваженого з міжетнічних питань. Ця 

посада була короткостроковою, її було ліквідовано у 2015 р., без створення 

альтернативи.  

 

Після незаконної анексії Кримського півострова Російською Федерацією, 

Україною було прийнято ряд позитивних заходів щодо кримськотатарського 

населення. 20 березня 2014 р. Верховна Рада прийняла Постанову про визнання 

                                                        
13

 Декларація, параграф 56.  
14

 Так само, параграф 57. 
15

 Висновок щодо України, ACFC/OP/III(2012) 002, ст.2. Консультативний комітет зауважив, що 

інституційний вакуум після скасування Державного комітету у справах національностей та 

релігії (ДКНР) в кінці 2010 р. не був заповнений значно меншим Управлінням з питань 

національностей та української діаспори в структурі Міністерства Культури. Значна кількість 

представників меншин та державних структур були занепокоєні, що відсутність послідовного 

законодавчого та інституційного механізму міжетнічних відносин запобігає правовій 

визначеності та скоординованим заходам у відповідь урядів на складне питання, яке має велике 

значення для значної частини населення., Так само, параграф 24.  
16

 Так само. 
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кримських татар корінним народом. В тому ж році Президент України 

призначив Мустафу Джемілєва Уповноваженим Президента України у справах 

кримськотатарського народу. 
 
У 2015 році новостворена Державна служба у справах Криму і м. Севастополь 

була наділена чітким мандатом для вирішення питань меншин Кримського 

півострову, в тому числі кримськотатарського народу.
17 

 

У 2015 році уряд створив Міжвідомчу робочу групу щодо ромів з питань 

виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 

року.
18 

 
У 2016 році Уряд України також оголосив про відновлення роботи двосторонніх 

комісій з прав національних меншин (угорсько-української, румунсько - 

української і німецько-української). 
 
З існуючими громадськими радами в Україні, до складу яких входять 

представники національних меншин, не проводяться регулярні консультації. 

Вони не мають ефективного впливу на процес прийняття рішень, що мають до 

них відношення. Існують три основні органи в даний час в Україні: Рада 

міжетнічної злагоди під головуванням заступника Віце-прем'єра України, 

відповідна комісія Громадської ради при Міністрі Культури України та 

Експертна ради з розробки навчальних програм для шкіл меншин (яка в значній 

мірі є технічним експертним органом). Жоден з них не відповідає основним 

умовам для кваліфікації їх як консультативних органів меншин.
19

 

Ефективна взаємодія цих органів та структур, їхня робота у відповідність до 

міжнародних стандартів та ефективна робота вимагають координаційного 

урядового механізму. Однак, за останні 25 років розвиток міжнаціональних 

відносин, на основі відповідних європейських стандартів, так і не був 

визначений як пріоритетний для української влади, в результаті чого система 

захисту національних меншин є фрагментованою, інституційні відповіді – 

ситуативними, а ґрунтовна інтеграційна політика - відсутня.
20

 Цей недолік 

                                                        
17

 Кабiнет Мiнiстрiв України, Постанова від 24 вересня 2015 р. № 736. Доступно тут: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/736-2015-%D0%BF. 
18

 Кабiнет Мiнiстрiв України, “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань виконання 

плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року ” № 993 — редакція від  25.11.2015. Доступно 

тут: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248677547.  

19
Комітет експертів щодо питань, що пов’язані із захистом національних меншин (DH-MIN), 

Інструкція щодо консультативних механізмів меншин. 20 жовтня 2006. Документ DH-

MIN(2006)012. Доступно тут: 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_Resources/PDF_DH-

MIN_Handbook_MinConMecanisms_en.pdf.  See also Opinion on Ukraine, ACFC/OP/III(2012)002, 

p.2.    

20
 Окрім інших джерел, Консультативний Комітет Рамкової конвенції, третій висновок щодо 

України, параграф 11; “Україна, місія зі стану дотримання прав людини: доповідь щодо ситуації 

зі станом дотримання прав людини та прав представників національних меншин, березень-

квітень”, ВКНМ /БДІПЛ, 12 травня 2014, ст. 93-94.  Доступно тут: 

http://www.osce.org/odihr/118476?download=true.  
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можна спостерігати як на законодавчому, інституційному так і на рівні 

формування політичного порядку денного.   

 

Основні питання до обговорення 

 

В той час як Україна традиційно була толерантною багатоетнічною країною, її 

соціальна структура виявила структурні інституційні недоліки в сфері 

міжетнічних відносин, що сягають раннього періоду незалежності країни і 

відображають низьку пріоритетність, що різні уряди різних років надавали 

питанню захисту національних меншин та інтеграції українського суспільства в 

цілому.  

Протягом останніх двох десятиліть існуюча інституційна архітектура була 

додатково ослаблена шляхом постійних інституційних перетворень і довільного 

перерозподілу різних компетенцій та відповідальності між призначеними 

державними органами і структурами. Це в свою чергу має негативний вплив на 

(1) розробку та впровадження політичних та державних курсів; (2) підзвітність 

та моніторинг впровадження курсів та програм, що спрямовані на національні 

меншини;                 (3) координування роботи між різними урядовими 

структурами; та (4) розвиток комунікації, довіри та співпраці між спільнотами 

та вдалою. В результаті, інституційний механізм міжетнічних відносин в 

системі урядових структур України є недорозвиненим, фрагментованим та 

неефективним.   

З метою зміцнення української держави, сприяння соціальній згуртованості та 

виконанню Україною міжнародних зобов'язань, українська влада повинна 

забезпечити захист прав меншин, не обмежуючись культурною сферою, та 

забезпечити належну увагу на урядовому рівні питанням меншин та інтеграції 

шляхом зміцнення відповідних інституційних засад. Це може включати в себе 

наступні елементи: 

A) Ефективний механізм вироблення та впровадження політик та програм, в 

тому числі тісна співпраця між різними урядовими структурами, що займаються 

питаннями національних меншин, задля досягнення більшої безперервності, 

ефективності та послідовності. Кілька варіантів можуть бути вивчені: 

(1) Створення призначуваного виконавчого органу чи координаційного 

механізму, що відповідає за дотримання прав національних меншин та 

суспільну інтеграцію. Міністерство у справах національностей, що 

функціонувало в Україні у 1990х роках, могло би бути достойним 

прототипом такої інституції.
21

 Міністерський статус допоміг би отримати 

                                                        
21

 Наприклад,  Міністерство з прав меншин Чорногорії має право відслідковувати, вивчати та 

захищати права меншин у відповідність з Конституцією та міжнародними стандартами. Інші 

міністерства та державні структури мають право розглядати питання, що мають зв'язок із 

міжнаціональною політикою, в межах кола їхніх повноважень, в тому числі Міністерство 

юстиції та прав людини, освіти та спорту, внутрішніх справ, праці, соціальної політики. 

Інформація на основі документу: Ефективне просування Декларації з прав осіб, що належать до 

національних або етнічних, релігійних та мовних меншин. Доповідь незалежного експерта з 

прав меншин A/67/293, параграф 60. 
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такі важелі впливу як: (a) окремий бюджет в межах державного 

бюджету; (б) більший вплив на порядок денний роботи Уряду, будучи 

частиною Уряду; (в) розробляти та впроваджувати державний курс та 

координування його впровадження відповідними урядовими 

структурами; (г) вплив на процес розподілу фінансових ресурсів, що 

призначені для реалізації етнонаціональної політики. Таке міністерство 

зможе адмініструвати культурні програми (якщо ця функція не 

залишиться за Міністерством Культури) на основі прозорих процедур. 

Представники меншин повинні приймати участь у процесі розподілу 

фінансів.   

(2) Державний комітет або бюро в системі Кабінету Міністрів може бути 

відновлено на основі досвіду роботи попереднього Державного комітету 

у справах національностей та релігії. Окремий орган повинен займатися 

питаннями, що стосуються релігії, так як і релігійні, і міжетнічні 

відносин є двома місткими сферами.  

(3) Значне розширення обсягу компетенції нинішнього відповідного 

Департаменту в складі Міністерства культури, із виділенням окремого 

підрозділу, що буде займатися виключно питаннями меншин, 

включаючи не тільки культурну сферу, але  й інтеграційний курс та 

комунікацію з представниками меншин.  

 (B) Українська влада повинна розглянути питання про створення спеціального 

незалежного інституту, який буде мати досить компетенцій і ресурсів, аби діяти 

як ефективний і незалежний виправний механізм захисту прав меншин, в тому 

числі через розгляд скарг, реакцію на правопорушення та недоліки на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. Однин із варіантів може 

бути створення позиції заступника з питань меншин в межах офісу 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

(C) Українська влада повинна розробити ефективні консультативні механізми 

або зміцнити вже наявні задля полегшення консультацій з представниками 

меншин, обговорення і вирішення їхніх правомірних інтересів. Склад 

консультативних органів має бути збалансованим та плюралістичним, беручи 

до уваги фактор представництва від національних спільнот. Такий підхід має 

гарантувати  регулярну та належну роботу такого механізму. Ці органи повинні 

мати чіткі функції і повноваження;  висновки їхньої роботи повинні базуватися 

на питаннях, що становлять інтерес для меншин. Окрім національного 

консультативного органу, слід розглянути питання про створення відповідних 

регіональних і місцевих структур, в залежності від обставин. Важливо, щоб 

представники меншин були обрані в такі консультативні органи від їхніх 

округів.  

Така інституційна структура є необхідною для належної роботи системи захисту 

прав меншин та розвитку ґрунтовної політик інтеграції. Така структура надасть 

представникам меншин чіткий механізм розгляду їхніх проблем та допоможе у 

сприянні просування їхніх прав, обійшовши нинішнє сприйняття меншовартості 

потреб меншин.    

Налагоджений інституційний механізм міжнаціональної політики є 

передумовою для розвитку та впровадження скоординованих програм захисту і 
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розширення можливостей меншин і політики інтеграції в багатонаціональному 

суспільстві.
22

  

Нарешті, побудова сучасної інституційної основи для міжетнічних відносин в 

Україні може полегшити обговорення і прийняття нових законів і політичних 

заходів, щоб пристосувати етнічну та мовну різноманітність в Україні у 

відповідність до міжнародних зобов'язань України та кращих практик інших 

країн. 

                                                        
22

 У висновку незалежного експерта ООН з прав меншин зазначено, що “Відповідні державні 

установи можуть розробляти цінні заяви та цілі, що забезпечують важливі політичні сигнали 

щодо включення меншин та принцип рівності та відображують проблеми, що є актуальними для 

меншин. Інституційні підходи є особливо важливими, адже вони гарантують узгодженість 

політики і програмних ініціатив від усіх релевантних міністерств та інших зацікавлених сторін 

національного рівня. Вони можуть займатися розвитком та грати провідну роль в реалізації 

національних засад і розробляти міжміністерські стратегії і програми в консультації з 

меншинами та іншими зацікавленими сторонами. Цілісні, скоординовані підходи визнають 

взаємопов'язаний характер цих питань і таких пріоритетів міністерств як охорона здоров'я, 

житло, освіта та зайнятість, і можуть полегшити політику та планування заходів як відповідь на 

комплексне вирішення проблем, з якими стикаються меншини та їх основні причини”. 

Ефективне просування Декларації з прав осіб, що належать до національних або етнічних, 

релігійних та мовних меншин. Доповідь незалежного експерта з прав меншин A/67/293, 

параграф 58 та 59. 
 


