
ПРОЄКТ 

Програма етносоціального розвитку німецької меншини України в 2022-2025 рр. – AGENDA 2025 

I. Загальні положення 

1.1. Головною програмною метою діяльності з етносоціального та культурного розвитку німецької 

національної меншини в Україні на 2022-2025 рр. залишається повна реабілітація етносів України, 

репресованих за національною ознакою; відродження, збереження і розвиток етнічної ідентичності 

німців України, їх історії, мови та культури. 

1.2. Збереження національної ідентичності німців України може досягатися як шляхом інтеграції в 

український соціум, так і шляхом еміграції за межі України та подальшої інтеграції в місцях компактного 

проживання німецьких діаспор. 

1.3. Обираючи, головним чином, перший шлях національного розвитку, німецька національна 

меншина активно підтримує всі демократичні перетворення в Україні, спрямовані на створення 

справжнього громадянського суспільства, якнайшвидшу інтеграцію нашої країни в міжнародні 

економічні, політичні та культурні структури, підвищення добробуту всіх верств і соціальних груп 

населення. 

1.4. Для втілення в життя цих основоположних потреб 7 З'їзд німців України приймає "Програму 

етносоціального розвитку німецької меншини України на 2022-2025 рр.". При цьому З'їзд виходить з 

того, що реалізовувати дану Програму буде Рада німців України (далі Рада), ГО "Міжнародне 

товариство німців України - Відергебурт", ГС "Асоціація німців України" та ГО "Всеукраїнське 

об'єднання Німецька молодь в Україні" через БФ "Товариство Розвитку" за участю всієї німецької 

меншини України. 

1.5. На основі цієї Програми 7 З'їзд зобов'язує Раду німців України розробити і координувати реалізацію 

річних планів робіт і проєктів (як комплексних, так і за окремими напрямками). Рада німців України 

повинна надати звіт про виконання цієї Програми 8 З'їзду німців України. 

II. Соціально-політичні завдання 

Пріоритетна сфера 1:  

Сприяння вдосконаленню законодавства та нормативно-правової бази, міжурядових угод для 

створення умов розвитку німецької меншини в Україні. 

2.1.1. Рада німців України як вищий представницький і координаційний орган німецької національної 

меншини в Україні представляє інтереси етнічних німців в Міжурядовій українсько-німецькій комісії із 

співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні (Міжправкомісія).  

2.1.2. В рамках роботи Міжправкомісії, ініціювати підготовку та підписання Міждержавного протоколу, 

що містить комплекс двосторонніх урядових заходів щодо ефективної підтримки громадян німецької 

національності в Україні, міжурядових угод між Україною та Німеччиною, які регулюють різні аспекти 

проживання етнічних німців в Україні. 

2.1.3. Продовжувати активну взаємодію Ради німців України та ВО НМУ з Міністерством молоді та 

спорту України та Федеральним міністерством у справах сім'ї, сеньйорів, жінок та молоді ФРН щодо 

розвитку двосторонніх молодіжних обмінів. 

2.1.4. Продовжувати активну взаємодію Ради німців України з профільним Комітетом Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, добитися активної 

роботи представників Ради у складі експертних груп Комітету. 

2.1.5. Активізувати взаємодію Ради німців України з організаціями національних меншин України щодо 
спільної роботи і подальшого подання до Верховної Ради України звернення про необхідність 
доопрацювання з урахуванням пропозицій представників національних спільнот України проєктів 



Законів України "Про концепцію державної етнонаціональної політики України" та "Про національні 
меншини України"; 

2.1.6. Продовжити регулярне проведення громадського незалежного моніторингу існуючих 

бюджетних програм профільних Міністерств з метою визначення їх ефективності з точки зору розвитку 

німецької меншини в Україні. 

2.1.7. Активно підтримувати обрання та призначення представників німецької меншини в законодавчі 

та виконавчі органи державної влади України всіх рівнів. 

Пріоритетна сфера 2:  

Сприяння подоланню наслідків депортації, сприяння політичній реабілітації і відновленню в правах 

етнічних німців в Україні. 

2.2.1. В 2021-2022 рр. розробити план дій щодо подолання наслідків депортації, сприяння політичній 

реабілітації і відновленню в правах етнічних німців в Україні. 

2.2.2. Через засоби масової інформації регулярно інформувати громадськість України про репресії 

1917-1956 рр. по відношенню до німців України та їх наслідки, висвітлювати цю тему в ЗМІ, в тому числі 

розповіді німців, які пережили репресії, депортації, перебування на спецпоселеннях і в трударміях. 

2.2.3. Продовжити роботу в регіонах зі створення, оновлення і доповнення бази даних про 

репресованих, депортованих, розкуркулених, переміщених, виселених та інших постраждалих німців 

України і членів їх сімей. 

2.2.4. Продовжити збір та аудіовізуальну фіксацію спогадів репресованих, депортованих, 

розкуркулених, переміщених, виселених та інших постраждалих німців України і членів їх сімей. З 

подальшою обробкою, систематизацією, архівуванням і публікацією спогадів свідків депортацій і 

репресій. 

2.2.5. Сприяти забезпеченню збереження і відкритого доступу до документів, що знаходяться в архівах 

України. 

Пріоритетна сфера 3:  

Збереження і розвиток німецької мови, культури та освітньої системи. 

2.3.1. Розробити стратегію розвитку німецької меншини в Україні до 2030 року з урахуванням 

рекомендацій групи стратегічного планування РНУ. 

2.3.2. Щорічно актуалізувати цільові програми "Освіта (BIZ і Німецька мова)", "Культура", "Історія", 

"Молодь", "Економіка", "Сеньйори", "Авангард", "Міжнародні відносини" з урахуванням потреб 

етнічних німців України. 

2.3.3. Продовжити регулярний моніторинг процесу та впливу програми з підтримки етнічних німців в 

Україні. 

2.3.4. Забезпечити регулярну роботу офіційного друкованого органу німців України та інтернет-порталу 

(у тому числі відеожурналу, новин в соцмережах) для висвітлення суспільно-політичного життя і 

популяризації німецької культури.   

III. Завдання самоорганізації і самофінансування 

3.1. Постійно розвивати і зміцнювати зв'язок Ради і німецьких громадських організацій з органами 

державної влади на всіх рівнях для забезпечення виконання рішень 7 З'їзду і цієї Програми. 

3.2. Ініціювати регулярний діалог і проведення консультацій з діловими людьми, представниками 

авангарду німецької діаспори з метою співфінансування проєктів німецької меншини в Україні та 

взаємовигідного співробітництва. 



3.3. Продовжувати взаємодію громадських організацій німців з місцевими органами влади, в тому 

числі з управліннями/відділами внутрішньої політики, з питань національностей та релігій, 

профільними постійними комісіями місцевих рад. 

3.4. Продовжити проведення регулярного громадського моніторингу місцевих цільових програм з 

розвитку національно-культурних товариств з точки зору їх ефективності для розвитку німецької 

меншини. 

3.5. Брати активну участь у розробці нових місцевих цільових програм з розвитку національно-

культурних товариств, добиватися збільшення фінансування з місцевих бюджетів заходів з 

етнонаціонального розвитку німецької меншини. 

3.6. Виступати ініціатором встановлення і розвитку дружніх зв'язків між містами-побратимами, 

німецькими діаспорами та сім'ями емігрувавших етнічних німців України, Німеччини та інших країн 

світу. Спільно з мерами міст ініціювати укладення договорів про партнерство.   


