
ЗВІТ 

про виконання 

Програми підтримки національно-культурних товариств, етнічних громад 

Чернівецької області та української діаспори на 2007-2009 роки 

На виконання Програми підтримки національно-культурних товариств, 

етнічних громад Чернівецької області та української діаспори на 2007-2009 

роки, затвердженої рішенням Х сесії обласної ради V скликання від 22 лютого 

2007 року № 6-10/07 у 2009 році було проведено: 

 Заходи національно-культурних товариств області були профінансовані 

на загальну суму 60528 грн. З них по товариствах: 

1. Товариство ―Голгофа‖ румунського населення — жертв сталінських 

репресій (мітинг-панахида жертвам сталінських репресій біля с. Біла Криниця 

Глибоцького району — 750 грн., мітинги-панахиди жертвам тоталітарного 

режиму в Герцаївському, Сторожинецькому, Глибоцькому, Новоселицькому 

районах та м. Чернівцях – 4148 грн.) — всього 4898 грн.  

2. Товариство румунської культури ім. М.Емінеску (відзначення 20-річчя 

з часу заснування товариства — 2000 грн., літературно-мистецьке свято 

―Емінесчіана‖ — 2000 грн., традиційне свято румунської мови ―Лімба ноастре 

чя ромине‖ — 3500 грн., традиційний дитячий фестиваль румунських 

новорічних та різдвяних звичаїв — 5000 грн.) — всього 12500 грн.  

3. Міжрайонне Товариство молдовської культури Буковини (науково-

практична конференція, присвячена 650-річчю заснування Молдовської 

держави — 2070 грн.) — всього 2070 грн. 

4. Товариство польської культури ім. А.Міцкевича (відзначення 

Великодня за католицьким звичаєм — 1500 грн., науково-практичний семінар з 

нагоди відзначення Національного свята Польщі — Дня Конституції — 1500 

грн., відзначення Святої Трійці за католицьким звичаєм — 1200 грн., участь 

самодіяльних фольклорних колективів у 20-у фольклорному фестивалі 

―Буковинські зустрічі‖ (Польща) — 6000 грн.) — всього 10200 грн. 

5. Товариство австрійсько-німецької культури ім. Й.-В. Гете 

―Відродження‖ (відзначення дня об’єднання Німеччини — 5900 грн., 

відзначення Різдва Христового за григоріанським календарем — 600 грн.) — 

всього 6500 грн. 

6. Медичне товариство ―Ісідор Бодя (науково-практична конференція 

лікарів Закарпатської, Одеської, чернівецької областей України та Молдови і 

Румунії – 6500 грн., панахида на могилі Ісідора Боді та інших лікарів Буковини 

– 1200 грн.) — всього 7700 грн. 

7. Ліга румунської молоді ―Жунімя‖ (європейські дні молоді в Чернівцях 

– 6000 грн.) — всього 6000 грн. 

8. Чернівецька обласна спілка громадських організацій «Асоціація 

етнічних громад «Культурний ландшафт» (наукова конференція «День 

словянської писемності і культури. Кирило-Мефодіївські читання» — 1000 

грн., конференція «Роль громадських організацій національних меншин в 



процесі соціальної інтеграції в полікультурному суспільстві Буковини» — 800 

грн.) — всього 1800 грн. 

9. Буковинський мистецький центр відродження та сприяння розвитку 

румунської традиційної культури (Міжнародний фестиваль автентичної 

румунської народної музики «Заспівай мені, кобзарю» — 6560 грн.) — всього 

6560 грн. 

10. Ліга захисту прав людини (національних меншин) — наукова 

конференція «День захисту прав людини та національних меншин в Україні» — 

всього 2300 грн. 

 Управління з питань внутрішньої політики обласної державної 

адміністрації (проведення Міжнаціонального дитячого фольклорного 

фестивалю ―Веселка Буковини‖ — 9570 грн.). 

Таким чином, за звітний період профінансовано заходів на загальну суму 

70 098 грн. У 2009 році на рахунках національно-культурних товариств при 

наявності коштів та зареєстрованих зобов’язаннях перед кредиторами не було 

проведено казначейське обслуговування поданих документів на загальну суму 

9 902 грн. У новому році управлінням державного казначейства національно-

культурним товариствам було повернуто зазначені документи без пояснень. 

Незважаючи на недофінансування програми, було підтримано збереження 

етнічної ідентичності представників національних меншин області через 

розвиток освітньо-культурних та інформаційних потреб етносів краю.  

Завдяки програмі вдалося здійснити забезпечення розвитку освітньо-

культурних, інформаційних потреб етнічних громад краю, державної підтримки 

національно-культурних товариств області.  

Через зазначені вище обставини передбачені програмою заходи виконані 

не повністю. Кошти, виділені з обласного бюджету на дані заходи, були 

використані за призначенням. 
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