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Затверджено
рішенням 36-ї сесії обласної ради

V скликання від 09.02.2010 №7-36/10

Регіональна програма
підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області

та української діаспори на 2010- 2012 роки

І. Загальна характеристика програми.
Регіональна Програма підтримки національно-культурних товариств

Чернівецької області та української діаспори на 2010-2012 роки (далі -
Програма) розроблена на виконання Закону України “Про національні
меншини в Україні” та з метою сприяння національно-культурному розвитку
етнічних громад області.

Програма визначає основні напрямки етнополітики, шляхи створення
сприятливих умов для забезпечення культурних, освітніх, інформаційних
потреб усіх національних меншин області, взаємодії кожної етнічної громади з
історичною батьківщиною.

Нормативно-правовою базою Програми є Конституція України,
Декларація прав національностей України та Закон України “Про національні
меншини в Україні”, Рамкова конвенція про захист національних меншин
(ратифікована Законом України від 09.12.97 р. № 703/97-ВР), Європейська
хартія регіональних мов та мов національних меншин (ратифікована Законом
України від 15.05.03 р. № 802-IV).

Незалежна Українська держава, визнаючи суспільну цінність усіх націо-
нальних культур та усталені традиції співжиття на її території представників
різних етносів, виходячи з поліетнічного складу населення, вважає за головне
створення належних умов для духовного відродження усіх етнічних спільнот.
Одним із пріоритетних напрямків державної етнополітики на сучасному етапі є
забезпечення гармонійного співіснування громадян України різних
національностей, їх вільного етнокультурного розвитку.

У Чернівецькій області поряд з українцями проживає майже 80 різних
національностей. Демократичні перетворення в державі сприяли зростанню на-
ціональної самосвідомості, самоорганізації та етнічній ідентифікації, створенню
національно-культурних товариств та об’єднань.

Національно-культурні товариства сприяють відродженню і розвитку
мов, звичаїв, традицій, духовних надань національних меншин. З їхньої
ініціативи разом з державними установами створюються музеї, готуються
виставки, проводяться національні свята, дитячі фестивалі, літературні вечори
тощо.

За останні роки значно збільшилася кількість видань для національних
меншин: підручників, художньої літератури, в т.ч. дитячої.

Місцеві органи влади одним із своїх пріоритетних завдань вбачають
створення умов для задоволення духовних, культурно-освітніх та
інформаційних потреб етнічних громад області, відродження і розвиток
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національних культур, мов та  традицій, збереження характерного для нашого
краю феномену полікультурності.

Для усіх національних громад створені належні умови для здобуття
освіти рідною мовою. У сфері загальної середньої освіти області вивчаються 6
мов етнічних громад, з них 3 - українська, румунська і російська – мови
дошкільного, шкільного навчання та виховання.

Національно-мовні особливості регіону враховуються також і в мережі
вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів області. Педагогічні кадри
для шкіл області з румунською мовою навчання готують Чернівецький
національний університет імені Ю.Федьковича, педагогічний коледж.

У населених пунктах області, де компактно проживають румуни,
молдавани, поляки, німці, євреї, росіяни, створюються і діють самодіяльні
колективи, формуються бібліотечні фонди з видань мовами національних
меншин.

З ініціативи національно-культурних товариств за сприяння обласної
державної адміністрації та обласної ради організовуються та проводяться
різноманітні масові заходи.

Починаючи з 2000 року, в області започатковано проведення
Міжнаціонального фольклорного фестивалю "Веселка Буковини", в якому
беруть участь художні самодіяльні колективи різних етнічних груп
Чернівецької області.

Впровадження Програми в попередні роки сприяло тому, що в 2007-2008
роках Товариством «Український народний дім в Чернівцях» за підтримки
управління з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації
проведено акцію «Подаруй українській дитині Південної Буковини український
буквар», в рамках якої було придбано та передано українським громадам
Сучавського повіту понад 1 тис. екземплярів україномовних книг, в тому числі і
300 букварів.

Для задоволення інформаційних потреб національних громад краю на
території області розповсюджується понад 30 періодичних друкованих видань,
транслюються теле- та радіопередачі.

Щороку надається фінансова підтримка з обласного бюджету на видання
книг авторів - представників національних громад області.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Більшість національно-культурних товариств не володіють достатньою

фінансовою та матеріальною базою для проведення заходів з підтримки
етнічної самобутності своїх громад. Тому існує необхідність державної
підтримки культурологічної діяльності громадських організацій національних
меншин для збереження міжнаціональної толерантності та злагоди, ефективної
протидії можливим проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в
суспільстві.

Програма спрямована на вирішення проблем української діаспори.
Українські діти вже понад 15 років навчаються за старими підручниками, які
час від часу передруковуються. Ситуація із навчанням дітей у школах Румунії
погіршується і через відсутність у шкільних бібліотеках не тільки сучасної, але
й будь-якої іншої української художньої літератури.
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ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, строки
та етапи виконання програми.

Програма розроблялась з метою створення фінансових умов для
проведення національно-культурними товариствами заходів. Зокрема, в рамках
реалізації Програми, заплановано провести п’ять «круглих столів», дев’ять
фестивалів, дев’ять всеукраїнських фестивалів, п'ятнадцять семінарів та
науково-практичних конференцій, п’ять вечорів поезії етнічних громад,
сімнадцять траурних мітингів, відзначення тридцяти шести традиційних
релігійних та національних свят.

Затвердження програми дозволить і надалі підтримувати українську
діаспору  Румунії та Молдови. Зокрема, продовжуватиметься практика
заохочувальних поїздок до Чернівецької області дітей з українських родин.

Заходи Програми виконуватимуться з 2010 по 2012 роки.
IV. Мета Програми.
Програма розроблена з метою взаємозбагачення культур етнічних громад

області та оптимального співвідношення інтересів титульної нації та
національних меншин, що сприятиме консолідації українського суспільства.

V. Основні завдання Програми.
Основним завданням Програми є забезпечення національної ідентичності

представників національних меншин на території області, надання фінансової
підтримки національно-культурним товариствам на відтворення і збереження
власних культур та традицій. Програма сприятиме реалізації державної
політики щодо національних меншин, положень Рамкової Конвенції про захист
національних меншин, Декларації прав національностей України. Програма
надасть можливість національно-культурним товариствам покращити
матеріальний стан Національних домів, проводити різноманітні
культурологічні заходи.

Пріоритетними напрямками та основними завданнями Програми є:
· державна підтримка національно-культурних товариств області;
· забезпечення повноцінного розвитку освітньо-культурних,

інформаційних потреб етнічних громад краю;
· підтримка української діаспори в Румунії та Республіці Молдова.
VI. Показники якості Програми
Основними показниками якості Програми визначено критерії збільшення

поінформованості населення про культуру та традиції національних меншин, а
також підвищення рівня володіння українською мовою серед дітей з
українських родин, які проживають в Румунії. Основні показники продукту
програми та якості її виконання наведені у додатку 4.

VII. Фінансування Програми
Фінансування заходів (додаток 3), передбачених Програмою,

здійснюватиметься відповідно до діючого законодавства за рахунок місцевих та
обласного бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Сума фінансування на здійснення заходів Програми щорічно
визначається рішеннями сесій місцевих рад про відповідні бюджети, виходячи
із наявних бюджетних можливостей. Щороку затверджується кошторис на
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проведення культурологічних заходів громадськими організаціями
національних меншин.

VIII. Система контролю та звітування за ходом виконання програми.
Контроль та координацію за ходом виконанням Програми здійснюватиме

управління з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації.
Порядок фінансування заходів національно-культурних товариств та

підтримки української діаспори визначено розпорядженням обласної державної
адміністрації від 12.03.2009 р. № 104-р «Про затвердження Порядку
використання коштів обласного бюджету для підтримки громадських
організацій національних меншин Чернівецької області та української
діаспори».

Звітування про виконання програми та ефективність реалізації заходів
щорічно до 1 травня наступного за звітним року заслуховуватиметься на сесіях
обласної ради.

До 1 березня наступного за звітним року управління з питань внутрішньої
політики обласної державної адміністрації, згідно з додатком 5 Порядку
формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних
(комплексних) програм, затвердженого рішенням VI сесії обласної ради
V скликання від 03.08.2006 р. № 80-6/06, подає узагальнену інформацію про
стан та результати виконання Програми Головному управлінню економіки та
Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації та
обласній раді.

Керуючий справами обласної ради А.Моісей
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Додаток 1
до Регіональної програми підтримки
національно-культурних товариств
Чернівецької області та української

діаспори на 2010-2012 роки

Загальна характеристика Регіональної програми
 підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області

та української діаспори на 2010-2012 роки
1 Ініціатор розроблення

програми
Управління з питань внутрішньої політики
обласної державної адміністрації

2 Дата, номер і назва
розпорядчого документу
органу виконавчої влади про
розроблення програми

3 Розробник програми Управління з питань внутрішньої політики
обласної державної адміністрації

4 Співрозробники програми Національно-культурні товариства області,
експертна група Буковинського центру
виборчих технологій, науковці краю

5 Відповідальний виконавець
програми

Управління з питань внутрішньої політики
обласної державної адміністрації

6 Учасники програми Управління культури і туризму, управління у
справах сім’ї, молоді та спорту обласної
державної адміністрації, Герцаївська,
Глибоцька, Новоселицька та Сторожинецька
районні державні адміністрації, національно-
культурні товариства

7 Термін реалізації програми 2010-2012 роки
7.1 Етапи виконання програми

(для довгострокових
програм)

8 Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у
виконанні програми (для
комплексних програм)

Обласний бюджет

9 Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього

955 тис. грн.

9.1 В тому числі бюджетних
коштів

490 тис. грн.

- з них коштів обласного
бюджету

490 тис. грн.

- позабюджетні кошти 465 тис. грн.
10 Основні джерела

фінансування програми
Обласний бюджет та інші джерела не
заборонені законодавством

Керуючий справами обласної ради А.Моісей
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Додаток 2
до Регіональної програми підтримки
національно-культурних товариств
Чернівецької області та української

діаспори на 2010-2012 роки

Ресурсне забезпечення
Регіональної Програми підтримки національно-культурних товариств

Чернівецької області та української діаспори
на 2010-2012 роки

тис.грн.
Всього по рокахОбсяг коштів, які

пропонується залучити
до виконання програми

2010 2011 2012

Всього
витрат на
виконання
програми

Обсяг ресурсів всього, в
тому числі:

250,0 330,0 375,0 955,0

державний бюджет
обласний бюджет 120,0 170,0 200,0 490,0
кошти небюджетних
джерел

130,0 160,0 175,0 465,0

Керуючий справами обласної ради А. Моісей
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Додаток 3
до Регіональної програми підтримки
національно-культурних товариств
Чернівецької області та української

діаспори на 2010-2012 роки

Напрями діяльності та заходи
Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств

Чернівецької області та української діаспори на 2010-2012 роки

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Термін
виконання

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість),
тис. грн., в
тому числі:

Очікуваний
результат

1. Забезпечення
повноцінного
розвитку
освітньо-
культурних,
інформаційних
потреб
етнічних
громад краю

Поминальні
заходи з нагоди
масових
репресій проти
представників
різних
національних
меншин області

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, районні
державні адміні-
страції, націона-
льно-культурні то-
вариства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 14
2011 р. - 21
2012 р. - 23

Вшанування
пам’яті ре-
пресованих
осіб

2. Традиційне ру-
мунське та мол-
давське свято
весни
“Мерцішор”

Щорічно в
березні

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, румунські
національно-ку-
льтурні товари-

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 7
2011 р. - 9
2012 р. - 10

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області
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ства, Міжрайонне
товариство мол-
давської культури

3. Святковий захід
до дня слов’ян-
ської писемності

Щорічно в
травні

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-
риства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 2
2011 р. - 2
2012 р. - 2

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

4. Відзначення на-
ціональних свят

Щорічно в
травні,
жовтні,

листопаді

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, районні
державні адміні-
страції, націона-
льно-культурні то-
вариства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 9
2011 р. - 10
2012 р. - 11

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

5. Відзначення тра-
диційних ре-
лігійних свят:
Великдень, Свя-
та Трійця,
Святий
Миколай, Різдво
Христове за
григоріанським
календарем

Щорічно в
квітні,
травні,
червні,
грудні

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, Товариство
австрійсько-ні-
мецької культури
ім. Й.-В.Гете,
Товариство по-
льської культури
ім. А.Міцкевича

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 10
2011 р. - 12
2012 р. - 14

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

6. Участь художніх
колективів

Щорічно в
червні

Управління з пи-
тань внутрішньої

обласний бюд-
жет,  інші дже-

2010 р. - 10
2011 р. - 14

Збереження
національних
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області у Між-
народному фо-
льклорному фес-
тивалі “Бу-
ковинські зустрі-
чі”

політики обласної
державної адміні-
страції, Товариство
польської культури
ім. А.Міцкевича

рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2012 р. - 20 традицій ет-
нічних гро-
мад області

7. Вшанування па-
м’яті видатних
особистостей
різних націо-
нальностей, які
жили і пра-
цювали на тери-
торії Буковини

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні то-
вариства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 6
2011 р. - 8
2012 р. - 11

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

8. Міжнаціональ-
ний фольклор-
ний фестиваль
“Веселка Бу-
ковини”

Щорічно в
червні

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики, управ-
ління культури і
туризму, Головне
управління освіти і
науки обласної
державної адміні-
страції, націо-
нально-культурні
товариства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 15
2011 р. - 18
2012 р. - 20

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

9. Європейські дні
молоді в
Чернівцях

Щорічно в
травні

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції,
національно-
культурні

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 8
2011 р. - 10
2012 р. - 12

Налагоджен-
ня співпраці
між громада-
ми Черніве-
цької області
та країн-чле-
нів Європей-
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товариства ського Союзу
10. Традиційний

дитячий фести-
валь Різдвяних
та новорічних
румунських та
молдавських
звичаїв “Флоріле
далбе”

Щорічно в
грудні

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, румунські
національно-ку-
льтурні товариства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 11
2011 р. - 13
2012 р. - 14

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

11. Участь у всеук-
раїнських фести-
валях культур
етнічних громад,
які проживають
в Україні

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-
риства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 8
2011 р. - 11
2012 р. - 11

Обмін досві-
дом між фо-
льклорними
колективами
етнічних гро-
мад Черніве-
цької області
та інших ре-
гіонів Украї-
ни

12. Літературно-
мистецькі кон-
курси звичаїв та
обрядів етнічних
громад Букови-
ни

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, районні
державні адмініст-
рації

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 7
2011 р. - 8
2012 р. - 10

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

13. Традиційні свята
рідної мови, ве-
чори та фести-
валі поезії
представників
етнічних громад

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 12
2011 р. - 14
2012 р. - 15

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області
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області риства
14. Науково-прак-

тичні конферен-
ції, семінари

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-
риства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 12
2011 р. - 13
2012 р. - 14

Збереження
національних
традицій ет-
нічних гро-
мад області

15. Державна під-
тримка націо-
нально-куль-
турних
товариств об-
ласті

Святкові заходи
з нагоди річниць
створення
національно-ку-
льтурних то-
вариств, аматор-
ських колективів
товариств

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-
риства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 8
2011 р. - 9
2012 р. - 10

Підтримка
національно-
культурних
товариств,
збереження
традицій ет-
нічних гро-
мад області

16. Фінансова під-
тримка націона-
льно-культурних
товариств на
господарське ут-
римання примі-
щень

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-
риства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 10
2011 р. - 13
2012 р. - 16

Покращення
матеріально-
технічного
забезпечення
національно-
культурних
товариств

17. Друкування бю-
летеня нор-
мативно-право-
вих актів з пи-
тань захисту на-
ціональних
меншин

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-
риства

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 5
2011 р. - 6
2012 р. - 7

Підтримка
національно-
культурних
товариств

18. Розробка
проектів у

Розробка транс-
кордонних проек-

Щорічно
впродовж

Управління з пи-
тань внутрішньої

обласний бюд-
жет, інші дже-

2010 р. - 19
2011 р. - 19

Залучення
коштів євро-
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рамках Про-
грами транс-
кордонної спів-
праці ЄС
“Україна-
Румунія-Мол-
дова”

тів у рамках
пріоритетів Про-
грами “Людина
до людини" для
забезпечення
ефективної
діяльності націо-
нально-куль-
турних товариств
області та
української
діаспори в Руму-
нії та Республіці
Молдова"

року політики обласної
державної адміні-
страції, національ-
но-культурні това-
риства, Буко-
винський центр
виборчих техно-
логій

рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2012 р. - 19 пейських
структур для
реалізації
Програми

19. Підтримка ук-
раїнської
діаспори в
Румунії та Мол-
дові

Участь делегацій
області у про-
веденні
Шевченківсь-
ких днів та Днів
української ку-
льтури у на-
селених пунктах
Румунії та Мол-
дови, де
компактно про-
живають укра-
їнці

Щорічно I
квартал

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики, управ-
ління культури та
туризму обласної
державної адміні-
страції

обласний бюд-
жет,  інші дже-
рела, не забо-
ронені законо-
давством

2010 р. - 8
2011 р. - 10
2012 р. - 12

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
аспори в Ру-
мунії та Мол-
дові

20. Участь делегацій
області у прове-
денні українсь-
кими гро-
мадськими

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики, управ-
ління культури та
туризму обласної

обласний бюд-
жет,  інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 8
2011 р. - 10
2012 р. - 12

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
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організаціями
фестивалів, кон-
ференцій, націо-
нальних та дер-
жавних свят

державної адміні-
страції, громадські
організації

аспори в Ру-
мунії та
Молдові

21. Продовжити
практику заохо-
чувальних поїз-
док до Чер-
нівецької області
дітей з родин
українських
громад Румунії
та Молдови

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики,
управління у спра-
вах сім’ї, молоді та
спорту обласної
державної адміні-
страції, громадські
організації

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 25
2011 р. - 25
2012 р. - 25

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
аспори в Ру-
мунії та
Молдові

22. Поїздки фольк-
лорних колекти-
вів області з
програмою но-
ворічних та Різ-
двяних колядок
у населені пун-
кти, де компак-
тно проживають
українці Румунії
та Молдови

Щорічно в
грудні

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики, управ-
ління культури та
туризму обласної
державної адміні-
страції

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 10
2011 р. - 11
2012 р. - 12

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
аспори в Ру-
мунії та
Молдові

23. Відвідування
делегаціями об-
ласті місць ком-
пактного
проживання ук-
раїнців в Румунії
та Молдові,

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики, управ-
ління культури та
туризму, Головне
управління освіти
та науки обласної

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 25
2011 р. - 25
2012 р. - 25

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
аспори в Ру-
мунії та
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передача літера-
тури україн-
ською мовою,
відео- та музич-
них дисків для
представників
діаспори

державної адміні-
страції, громадські
організації

Молдові

24. Участь делегацій
Чернівецької об-
ласті у
проведенні у
Молдові тради-
ційних  днів
слов’янської
писемності і ку-
льтури

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики, управ-
ління культури та
туризму обласної
державної адміні-
страції, громадські
організації

обласний бюд-
жет,  інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 4
2011 р. - 6
2012 р. - 8

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
аспори в
Молдові

25. Придбання та
передача укра-
їнських націо-
нальних костю-
мів самодіяль-
ним фольклор-
ним колективам
українських
громад в Румунії
та Молдові

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики, управ-
ління культури та
туризму обласної
державної адміні-
страції, громадські
організації

інші джерела,
не заборонені
законодавством

2010 р. - 10
2011 р. - 12
2012 р. - 15

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
аспори в Ру-
мунії та
Молдові

26. Розробка та
створення сайту
для української
діаспори Румунії
та Молдови

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, громадські
організації

обласний бюд-
жет, інші дже-
рела, не заборо-
нені законодав-
ством

2010 р. - 4
2011 р. - 6
2012 р. - 7

Збереження
української
ідентичності
серед пред-
ставників ді-
аспори в Ру-
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мунії та Мол-
дові,
збільшення їх
поінфор-
мованості
про події в
Україні

27. Придбання та
передача ком-
п’ютерної тех-
ніки та
матеріалів
відповідного
культурологічно
го змісту на
електронних
носіях  для укра-
їнської діаспори
Румунії та
Молдови (у
школи, де вив-
чається україн-
ська мова)

Щорічно
впродовж

року

Управління з пи-
тань внутрішньої
політики обласної
державної адміні-
страції, громадські
організації

інші джерела,
не заборонені
законодавством

2010 р. - 13
2011 р. - 15
2012 р. - 20

Сприяння
вивченню
української
мови серед
дітей україн-
ської громади
Румунії та
Молдови

Керуючий справами обласної ради А.Моісей
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Додаток 4
до Регіональної програми підтримки
національно-культурних товариств
Чернівецької області та української

діаспори на 2010-2012 роки

Показники продукту Регіональної програми підтримки
національно-культурних товариств Чернівецької області

та української діаспори на 2010- 2012 роки

№ Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані
на початок
програми

2010
рік

2011
рік

2012
рік

Всього за
період дії
програми

1 2 3 4 5 6 7 10
I Показники продукту програми
1 Кількість круглих столів к-ть 1 1 2 2 5
2 Кількість фестивалів к-ть 1 3 3 3 9
3 Участь представників етнічних громад у Всеукраїнських

фестивалях
к-ть 2 3 3 3 9

4 Кількість семінарів, науково-практичних конференцій к-ть 2 4 5 6 15
5 Кількість вечорів поезії етнічних громад к-ть 1 1 2 2 5
6 Кількість траурних мітингів к-ть 2 5 6 6 17
7 Відзначення традиційних та національних  свят к-ть 7 11 12 13 36
8 Кількість конкурсів к-ть 1 1 1 1 3
9 Участь делегацій області у заходах, зорганізованих україн-

ською діаспорою в Румунії та Молдові
к-ть 4 6 7 8 21

10 Відвідування Чернівецької області дітьми з українських
родин Румунії

к-ть 1 2 2 3 7

11 Кількість транскордонних проектів розроблених у рамках
виконання програми

к-ть 5 6 7 18
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II Показники ефективності програми
1 Середня кількість учасників  круглого столу осіб 30 30 30 30
2 Середня кількість учасників фестивалю осіб 200 200 200 200
3 Середня кількість учасників від області у всеукраїнському

фестивалі
осіб 50 50 50 50

4 Кількість учасників конференції, круглого столу осіб 40 40 40 40
5 Середня кількість учасників вечорів поезії етнічних

громад
осіб 20 20 20 20

6 Середня кількість учасників традиційних свят представни-
ків національних меншин

осіб 100 100 100 100

7 Середня кількість дітей українських родин Румунії, які
відвідають Чернівецьку область

осіб 25 30 35 30

8 Кількість підтриманих транскордонних проектів к-ть 1 2 2 5
III Показники якості програми
1 Збільшення кількості дітей українських родин Румунії, які

вдосконалять знання української мови
осіб 40 60 100 200

2 Збільшення рівня поінформованості про культуру,
традиції національних меншин

% 13 15 17 15

Керуючий справами обласної ради А.Моісей
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