
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

Голові
 Комітету Верховної Ради України

з питань бюджету
АРІСТОВУ Ю.Ю.

Щодо підтримки пропозиції 
Державної служби України 
з питань етнополітики та свободи совісті
до реєстр. № 6000 від 15.09.2021р.

Шановний Юрію Юрійовичу!

Комітет 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 
своєму засіданні 22 вересня ц.р. (Протокол № 39) розглянув лист Голови Державної 
служби України з питань етнополітики та свободи совісті Богдан О.В. щодо 
виділення додаткового фінансування на реалізацію прав і можливостей етнічних 
спільнот України.

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення підтримати пропозицію 
Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті щодо 
запровадження нової бюджетної програмаи сумою 7 000,0 тис. грн. (КЕКВ 2610 
«Субсидії та поточні трансферти підприємств (установам, організаціям») з 
фінансової підтримки громадських об’єднань етнічних спільнот України 
(національних меншин і корінних народів). 

Фінансова підтримка громадських об'єднань етнічних спільнот 
(національних меншин і корінних народів) визначатиме наступні напрями 
використання коштів:

1) підготовку та проведення в Україні міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних форумів, асамблей, конгресів, просвітницьких та 
культурно-мистецьких акцій, свят, конкурсів, оглядів, фестивалів і 
виставок;

2) проведення досліджень, представлення їх результатів, підготовку та 
проведення семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань 
національних меншин і корінних народів; 
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3) підготовку й друк інформаційно-аналітичних видань з питань 
міжнаціональних відносин та забезпечення прав національних меншин, а 
також двомовних видань (державною мовою та етнічної спільноти), 
зокрема мовами, які перебувають під загрозою зникнення; 

4) сприяння виготовленню друкованої, аудіо- та відеопродукції, що 
сприятиме кращій поінформованості про етнічні спільноти України, 
культурному самовираженню етнічних спільнот України, міжетнічному 
порозумінню та позитивній міжетнічній взаємодії.

Наявність програми сприятиме створенню умов для підтримки самобутності 
та сталого розвитку національних меншин і корінних народів в Україні, реалізації 
їхнього внутрішнього потенціалу та стимулювання громадської активності, 
підвищення комунікації органів виконавчої влади з громадськими об’єднаннями 
етнічних спільнот (національних меншин і корінних народів), вдосконалення 
правових механізмів та практик державної етнонаціональної політики, а також 
реалізації національних і міжнародних зобов’язань України, позитивному іміджу 
України в очах її міжнародних партнерів. 

Просимо врахувати та підтримати при розгляді проекту Закону України про 
Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 15.09.202) пропозицію 
Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті щодо 
запровадження нової бюджетної програма сумою 7 000,0 тис. грн. (КЕКВ 2610 
«Субсидії та поточні трансферти підприємств (установам, організаціям») з 
фінансової підтримки громадських об’єднань етнічних спільнот України 
(національних меншин і корінних народів). 
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