До депутатів обласної ради
завітали
представники
національних меншин
Учора, 6 березня, засідання постійної комісії з питань
міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної
політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної
діяльності відвідали представники національних меншин, що
проживають на Херсонщині.
На території Херсонської області проживає понад 100
національностей, але вони настільки розпорошені по області,
що, за словами голови корейської общини, вона за 40 років
свого проживання на Херсонщині, і не знала як багато тут
проживає її земляків.
«Ми завітали до вас, аби познайомитися та знайти спільну мову

у вирішенні нагальних питань наших общин. Це і фінансування
наших спільних заходів, таких як День толерантності, це і
приміщення для наших організацій, хоч невелике. Більшість
общин не мають у Херсоні своїх Посольств, тому нам немає
звідки чекати допомоги. Єдина надія на співпрацю з органами
влади», – відзначив голова єврейської общини Йосеф-Іцхок
Вольф.
Звичайно, члени постійної комісії з розумінням віднеслися до
всіх зазначених проблем. Як варіант вирішення питання з
приміщеннями, депутат обласної ради Олександр Книга
запропонував реорганізувати Палац культури нафтовиків у Центр
національних меншин.
«Сьогодні міська рада не дуже хоче брати це приміщення до
списку своїх комунальних установ, бо там чимало роботи, але,
скажу відверто, воно того варте. Там дуже велика територія, де
могли б розміститися всі культурні центри національних меншин.
Плюс є актова зала, в якій нацменшини зможуть проводити свої
заходи: як спільні, так і кожен окремо, – запропонував
Олександр Книга та додав, що він входить до Наглядової ради
Українського культурного фонду, яка працює над підтримкою
культурних проектів – Впевнений, що ми знайдемо можливість
підтримати культурні проекти і національних
проживають на Україні та Херсонщині».
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Депутат Галина Толубець наголосила на необхідності залучення
до общин нацменшин з усіх районів нашої області, а депутат
Іван Гончарський виступив за створення спільного плану
заходів.
Наостанок зустрічі голова постійної комісії Володимир Шадрін
зазначив, що депутати обласної ради сприятимуть розвитку общин
національних меншин та вирішенню їх проблемних питань.

