Метою Програми є створення сприятливих умов
для
сталого
збалансованого
розвитку
національних
меншин
на
Миколаївщині,
реалізація їх внутрішнього потенціалу та
стимулювання
громадської
активності,
підвищення ефективності комунікації органів
виконавчої влади з інститутами етнічних громад,
удосконалення правових механізмів та практик
державної етнонаціональної політики.
 Програма
спрямована
на
забезпечення
консолідації
багатонаціональної
громади
регіону, утвердження принципів толерантності і
міжнаціональної злагоди, підтримку діяльності
національно-культурних товариств та центрів
національних культур в області.















Виконання Програми надало змогу:
реалізувати у більш повному обсязі положення Закону України "Про
національні меншини в Україні" та Закону України "Про засади державної
мовної політики в Україні", а також вирішити низку регіональних проблем;
забезпечити здійснення в області єдиної державної політики у сфері
міжнаціональних відносин з урахуванням світового досвіду інтеграційної
політики;
задовольнити культурні, інформаційні та мовні потреби національних
меншин, зберегти їх етнічну ідентичність і національно-культурну
автономію;
продовжити роботу щодо подальшої підтримки діяльності національнокультурних товариств, центрів національних культур, недільних шкіл;
більш широко використовувати духовний, культурний і науковий потенціал
для реалізації в області державної етнонаціональної політики;
забезпечити координацію та інтеграцію зусиль з проведення різноманітних
заходів за пропозиціями національно-культурних товариств;
підтримувати позитивний імідж Миколаївщини як полікультурного краю.
Загалом
реалізація
заходів
Програми
забезпечило
гармонійне
співіснування осіб, які належать до національних меншин і проживають в
області, що є одним із пріоритетних напрямів державної політики на
сучасному етапі у цій сфері.

Національний склад населення
області
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Після перереєстрації , відповідно до законодавства України, в
Миколаївській області офіційно зареєстровані 58 громадських
об'єднань національних меншин

З них 56 зареєстровані як громадські організації, одна громадська
спілка – Рада національних товариств Миколаївської області та один
відокремлений підрозділ громадської організації “Спілка вірмен
України” Миколаївської області .
 Ці організації мають статус: Всеукраїнський-1; Обласний-34;
Міський-16; Районний-7.


На реалізацію заходів Програми 2019 року
рішенням обласної ради затверджено та
профінансовано видатки у сумі 395 тис. грн. (на
8% більше, ніж у 2018 році (367,5 тис. грн.))


Рада національних
товариств
Ромська громада

5 10
31

Грузинська громада
Болгарська громада
100

193

Єврейська громада
Польська громада

25

21

російська громада



надання фінансової підтримки громадській спілці "Рада
національних товариств Миколаївської області";



організація та проведення конкурсу з визначення програм
(проектів, заходів) розроблених національно-культурними
товариствами, для виконання (реалізації) яким надається
часткова фінансова підтримка з обласного бюджету;



заходи до Міжнародного дня Голокосту;



організація і проведення заходів до Міжнародного дня
Голокосту ромів;



сприяння у проведені культурно-мистецьких заходів,
спрямованих на збереження етнічної самобутності
ромської національної меншини (святкування
Міжнародного дня ромів);



проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови (21
лютого);



проведення заходів до Дня слов'янської писемності і
культури;



часткова фінансову підтримку видання збірок матеріалів
науково-практичних конференцій;



фестиваль слов'янських народів до Дня слов'янської
писемності та культури;



Фестиваль національних культур «Дружба»







Проводився щомісячний моніторинг мовно-етнічної ситуації в
області, велась робота щодо прогнозування ризиків
міжетнічної напруженості, вивчення зарубіжного досвіду
інтеграційної політики та можливостей його використання в
області (участь у міжнародних наукових конференціях,
семінарах, тренінгах та заходах національно-культурного
спрямування).
Управлінням надавалась підтримка громадським організаціям
і центрам національних культур, діяльність яких спрямована
на популяризацію ідеї толерантності, боротьбу проти расової
й національної неприязні та сприяння у проведені «круглих
столів», науково-практичних конференцій, «живої
бібліотеки», відкритих уроків з актуальних проблем розвитку
етнічних культур.
Для проведення заходів національно-культурним
товариствам безоплатно або на пільгових умовах надавалися
у користування читальні зали бібліотек та інші приміщення
обласних закладів культури.



За станом на 01.01.2020 заходи обласної Цільової
національно-культурної програми «Збереження та
розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності
національних меншин у Миколаївській області» на
2019-2021 роки виконано у повному обсязі.



Вважаємо, що заходи Програми були ефективними і
досягли запланованого результату – забезпечення
збалансованого розвитку національних меншин на
Миколаївщині, реалізація їх внутрішнього потенціалу
та
стимулювання
громадської
активності,
забезпечення
консолідації
багатонаціональної
громади
регіону,
утвердження
принципів
толерантності і міжнаціональної злагоди.

