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Голові Державної служби України з 
етнополітики та свободи совісті 
БОГДАН О.В.  

Шановна Олено Володимирівно!

28 квітня 2021 року відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з 
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, на якому зокрема 
розглядалось, за Вашої участі, питання про результати роботи Державної служби 
України з етнополітики та свободи совісті за 2020-й рік у сфері етнополітики. 

З огляду на те, що засідання Комітету було обмежене в часі, не всі народні 
депутати – члени Комітету мали змогу задати Вам запитання щодо роботи 
Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (далі – ДЕСС) у сфері 
етнополітики. Тому Комітетом було прийнято рішення щодо надсилання 
додаткових запитань народних депутатів – членів Комітету до ДЕСС в електронній 
формі. Просимо розглянути зазначені питання (додаються) та надати Комітету 
відповідну інформацію.

Також принагідно висловлюємо Вам, шановна Олено Володимирівно, 
вдячність за особисту присутність на засіданні Комітету та інформування народних 
депутатів – членів Комітету про роботу Державної служби України з етнополітики 
та свободи совісті. Сподіваємось на подальше налагодження тісної співпраці між 
Комітетом та ДЕСС у напрямку формування та реалізації ефективної державної 
політики в етнонаціональній сфері.  

Додаток: запитання народних депутатів – членів Комітету до ДЕСС на 1 арк.

З повагою
Голова Комітету                                                                                     Д.В. ЛУБІНЕЦЬ
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Додаток 

Питання народних депутатів – членів Комітету з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин до ДЕСС за результатами 
розгляду на засіданні Комітету (28 квітня 2021 року) питання про результати 
роботи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті за 2020-й 
рік у сфері етнополітики: 

1. Чи розроблений Стратегічний план роботи ДЕСС на 3-5 років?
2. Чи розроблений План роботи/заходів ДЕСС на 2021 рік?
3. Яка робота вже проведена та яка запланована з громадськими об’єднаннями 

національних меншин? 
4. Чи проводились ДЕСС наради з ОДА з метою налагодження співпраці, 

обговорення планів роботи?
5. Яка кількість звернень надійшла до ДЕСС від громадян, громадських 

об’єднань? Які результати розгляду звернень?
6. З якими міністерствами налагоджена співпраця, в чому вона полягає?
7. Які кроки/ініціативи заплановані ДЕСС з метою посилення ефективності 

державної етнонаціональної політики?
8. Чи плануються виїзди у місця компактного проживання національних 

меншин, якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація?
9. Коли буде затверджена нова Ромська Стратегія? Чи буде передбачено 

фінансове забезпечення виконання відповідного Плану заходів щодо 
реалізації нової Стратегії?

10.  Чи планується передбачити у Державному бюджеті на 2022 рік кошти  на 
фінансування заходів/діяльності громадських об’єднань національних 
меншин?

11. Коли була створена Експертна рада з питань етнополітики при ДЕСС? Який 
її персональний склад? 
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