
Рандіної Анастасії 

Досвід формування політики управління міжетнічних взаємин 

Герцаївського району 

 

В Україні тривають складні процеси творення нації. Це процеси 

врегулювання не тільки соціальних, але й етнічних взаємовідносин у суспільстві.  

Слід мати на увазі, що в будь-якому сучасному суспільстві серед 

розмаїття соціальних структур (вікової, статевої, освітньої, класової, професійної, 

поселенської, майнової тощо) надзвичайно важливою є етнонаціональна. Вона 

може бути більш або менш виразно окреслена, але однозначно можна 

стверджувати, що зовсім етнічно неструктурованих, моноетнічних або, так би 

мовити, „етнічно чистих ‖ суспільств у нинішньому світі не існує.  

Національні меншини — групи громадян певної держави, які не є 

представниками титульного етносу, виявляють почуття національного 

самоусвідомлення та спільності між собою. 

Румуни — сьома за чисельністю етнічна меншина України. Згідно з 

даними Всеукраїнського перепису 2001 року в Україні проживало 151 тисяча 

румунів, що становило 0,31 % населення держави. Серед румунів 92% визнали 

рідною мовою румунську, 6% — українську, 1,5% російську. Румунське 

населення абсолютно переважає у Герцаївському районі Чернівецької області 

(91,5%). У Глибоцькому районі налічувалось 45,3% румунів, Сторожинецькому 

36,8%, Тячівському 12,4%, Рахівському 11,6% ,Новоселицькому 6,8%, Чернівцях 

4,5%. 

На території Герцаївського району використовуються норми чинного 

законодавства в сфері державної мовної політики, дотримання прав національних 

меншин, забезпечення міжетнічної толерантності. Так, за даними останнього 

перепису населення, в районі проживає 91,5% румуномовного населення. Для них 

створені всі умови для національно-культурного розвитку, збереження 

національних звичаїв, традицій. 

З 30 загальноосвітніх шкіл, що функціонують в районі,  в 28 –навчання 

ведеться румунською мовою. 
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Мовою національних меншин видається і районна газета ―Газета де  

Герца‖, співзасновниками якої є  районна рада,  районна державна адміністрація і 

колектив редакції.  Особистий прийом громадян в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування району, за  необхідності, ведеться румунською мовою. 

На в’їздах в населені пункти району за ініціативи місцевих громад 

встановлюються додаткові таблички з румуномовними назвами сіл. Також 

встановлено додаткові вивіски румунською мовою на адмінбудівлях бюджетних 

установ та об’єктах соціальної інфраструктури. 

З метою відродження, збереження та розвитку культурних традицій в 

районі проводиться святкування пам’ятних дат  з історії та культури: 

1) свято народної творчості ―Мерцішор‖; 

2) фестиваль зимових обрядових традицій ―Колінде, колінде‖; 

3) свято румунської мови ―Лімба ностре чя ромине‖; 

4) районна виставка прикладного мистецтва, присвячена пам’яті 

художника Артура Верони, уродженця м. Герца; 

5) день пам’яті присвячений класику румунської літератури Г. Асакі. 

В районі були встановлені пам’ятники М. Емінеску та Г. Асакі (м. Герца), 

Штефана Великого (с. Остриця), бюст класику румунської літератури В. Богрі (с. 

Тернавка).  

Проводяться спільні семінари, круглі столи, конференції з 

представниками Ботошанського повіту (Румунія) з питань транскордонного 

співробітництва.  

27 грудня 2012 року сесія Герцаївської районної ради прийняла рішення 

№77-13/12 ―Про реалізацію окремих норм Закону України ―Про засади державної 

мовної політики ‖ на території Герцаївського району. На території району другою 

регіональною мовою є румунська. 

За роки незалежності в районі не зафіксовано випадків порушення прав 

нацменшин, дискримінації на етнічному ґрунті, не спостерігалось проявів 

міжетнічної (расової) нетерпимості.


