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Шановний Денисе Анатолійовичу!

11 листопада ц.р. Комітет 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 провів круглий стіл на тему: 
«Актуальні питання інтеграції ромської національної меншини в українське 
суспільство». 

У ході заходу відбулось обговорення основних проблемних питань 
інтеграції ромської спільноти в українське суспільство, зокрема питань 
пов’язаних із доступом до послуг у сфері охорони здоров’я,  до якісної освіти для 
ромських дітей, з працевлаштуванням, документуванням, зайнятістю та 
соціальним захистом, підвищенням якості житлово-побутових умов, правовим 
захистом та протидією дискримінації, ксенофобським настроям і стереотипам 
стосовно ромів, захистом прав ромських жінок.  

Під час обговорення питань пов’язаних із працевлаштуванням, зайнятістю 
та соціальним захистом ромів, учасники заходу неодноразово наголошували на 
важливості підтримки з боку держави у вирішенні цих питань. 

Проблеми з працевлаштуванням є частиною комплексної проблеми 
виключення ромів. Відсутність сталих доходів та супутніх інструментів 
соціального страхування в свою чергу зумовлюють суттєві труднощі в доступі 
до послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, підвищенні якості житлово-
побутових умов тощо. 

Проблему зайнятості у ромських громадах в різних регіонах України не 
можна вирішити тільки зусиллями самих ромів чи завдяки підтримці з боку 
міжнародних організацій. В даному випадку потрібна допомога та підтримка з 
боку держави. 

Прошу надати Комітету інформацію про державні та регіональні програми, 
спрямовані на підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до ромської 
спільноти, здійснені та заплановані заходи в цьому напрямку, зокрема щодо 
інформування ромів про ситуацію на ринку праці та організацію зайнятості 
населення, щодо інформаційно-роз’яснювальних, профорієнтаційних послуг 
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служби зайнятості для ромського населення, професійного навчання, участі у 
громадських роботах та роботах тимчасового характеру, взаємодії з місцевими 
роботодавцями щодо запобігання дискримінації в процесі працевлаштування 
ромів та створення для них додаткових робочих місць, здійснення 
просвітницької роботи з трудовими колективами щодо подолання стереотипів та 
уникнення дискримінації тощо.

Також серед проблем із забезпеченням прав ромів окремим напрямком 
виступають проблеми пов’язані з доступом до якісної освіти. Зазначене зокрема 
стосується відвідування ромськими дітьми дошкільних навчальних закладів. 
Через скрутне матеріальне становище більшість ромських сімей не можуть 
оплачувати перебування дітей в дитячих садочках та підготовку до школи. Діти, 
не маючи дошкільної підготовки, не можуть засвоювати шкільну програму, 
почуваються в класах некомфортно, втрачають мотивацію до навчання та, 
зрештою, перестають відвідувати школу. Ті ж ромські діти, які школу закінчують 
та мають бажання продовжити навчання, часто, знову ж таки через складні життєві 
обставини їхніх родин, не мають змоги отримати професійно-технічну чи вищу 
освіту. Зазначені проблеми також потребують особливої уваги з боку держави.

Прошу надати Комітету інформацію щодо вже проведеної та запланованої 
роботи (програм, заходів, проектів), спрямованої на розширення можливостей 
доступу до якісної освіти осіб, які належать до ромської спільноти.
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