УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної державної адміністрації
17.12.2018

Ужгород

№ 830

Про план заходів з реалізації в області положень Комюніке 9-го засідання
Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах
осіб німецького походження, які проживають в Україні
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, доручення Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка
від 17.11.2018 № 33641/7/1-18 до листа Міністерства культури України
від 13.11.2018 № 1980/18-5/10-18, з метою забезпечення виконання положень
Комюніке, підписаного під час 9-го засідання Міжурядової українськонімецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які
проживають в Україні (м. Київ, 11.07.2018):
1. Затвердити план заходів з реалізації в області положень Комюніке 9-го
засідання Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у
справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, що додається.
2. Відповідним
структурним
підрозділам
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям, міськвиконкомам забезпечити виконання зазначеного
плану заходів, про що інформувати управління національностей та релігій
облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним
періодом.
3. Управлінню національностей та релігій облдержадміністрації
узагальнену інформацію про виконання плану заходів подавати
облдержадміністрації та Міністерству культури України щокварталу до
15 числа місяця, що настає за звітним періодом.
4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації 22.12.2017 № 717, 24.04.2018 № 231.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови державної адміністрації Галаса Я. В.

Голова державної адміністрації

Г. МОСКАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
17.12.2018 № 830
ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації в області положень Комюніке 9-го засідання Міжурядової
українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького
походження, які проживають в Україні
1. Поглиблювати співробітництво між органами державної влади,
органами самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими інституціями
області і Федеративної Республіки Німеччини у сфері культури та освіти
національних меншин, зокрема щодо збереження в області історико-культурної
спадщини, пов’язаної з німецькою меншиною, та в Німеччині – історикокультурної спадщини, пов’язаної з українцями.
Управління зовнішньоекономічних
зв’язків,інвестицій
та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації, департаменти облдержадміністрації:
освіти
і
науки;
культури,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2018 – 2019 роки
2. Продовжувати роботу зі створення відповідних умов щодо збереження
мовної, культурної ідентичності кожної особи, яка належить до німецької
меншини в області та українців у Німеччині, зокрема шляхом активізації
партнерських обмінів у цій сфері між містами-побратимами обох країн.
Департаменти облдержадміністрації:
освіти
і
науки;
культури
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2018 – 2019 роки
3. З метою популяризації етнічної та культурної спадщини німецької
національної меншини здійснити заходи щодо організації та проведення
конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тематичних виставок, у
тому числі на базі архівних матеріалів, присвячених життю та культурі
німецької національної меншини.
Департамент культури облдержадміністрації,
державний
архів
Закарпатської області, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2018 – 2019 роки

2
4. Сприяти:
налагодженню партнерських стосунків між окремими школами
Федеративної Республіки Німеччини та закладами загальної середньої освіти
області;
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Закарпатський інститут
післядипломної педагогічної освіти,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2018-2019 роки
співпраці вищих навчальних закладів Федеративної
Німеччини з вищими навчальними закладами області;

Республіки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
2018 – 2019 роки
з метою поглиблення рівня володіння німецькою мовою в області
проведенню олімпіад, конкурсів із мов для учнів та студентів;
Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2018 – 2019 роки
діяльності
німецькомовної
редакції
телерадіокомпанії України у м. Ужгород.

Національної

суспільної

Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю облдержадміністрації,
філія ПАТ НСТУ ,,Закарпатська
регіональна дирекція” (за згодою)
2018 – 2019 роки
5. Розглянути можливість фінансової підтримки заходів, які проводяться
громадськими організаціями німецької національної меншини в області, та
надання їм в оренду приміщень на пільгових умовах.
Управління
національностей
та
релігій облдержадміністрації, департамент
культури
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2018 – 2019 роки

