
ПРОГРАМНА МЕТА

СПРИЯННЯ ПОВЕРНЕННЮ КРИМУ І  СТВЕРДЖЕННЮ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО 
НАРОДУ ЯК СКЛАДОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ



Місія / Бачення
МІСІЯ

- Докласти всіх зусиль задля де-окупації і припинення незаконної анексії Криму

- Віднайти роль кримськотатарського народу в українському націотворенні і державному 
будівництві, що було спотворено російською і радянською історіографією.

БАЧЕННЯ

Ретроспективно в історії і перспективно в майбутньому український і кримськотатарський 
народи поєднані спільним простором, на якому панувало і пануватиме взаєморозуміння, 
прийняття і підтримка. 



Цілі
 Закласти правові підвалини для збереження і гармонійного розвитку 
кримськотатарського народу як складової української політичної нації;

Унеможливити повторення сценаріїв, коли кримські татари розглядаються Українською 
державою як фактор небезпеки;

Сприяти розумінню і прийняттю України і українського народу кримськими татарами, які
мешкають в окупованому Криму і які переселились на материкову частину України;

Сприяти розумінню Криму і кримськотатарського народу українцями, прийняттю 
кримських татар як невіддільної складової українського націотворення і державного 
будівництва.



Напрями діяльності
 Нормативне врегулювання статусу кримськотатарського народу в українському 
правовому полі

 Освіта і просвітництво для мешканців окупованого Криму разом із мешканцями 
материкової України



1. Нормативне 
врегулювання 

 ЗАВДАННЯ 1.1

Провести роз'яснювальну роботу щодо змін до Конституції
України в частині Розділу Х «Автономна Республіка Крим»

Термін виконання: травень 2018 – жовтень 2018

 ЗАВДАННЯ 1.2

Сприяти розробці і доопрацюванню законопроекту «Про 
статус кримськотатарського народу»

Термін виконання: травень 2018 – червень 2018

 ЗАВДАННЯ 1.3

Ініціювати розробку інших нормативно-правових документів,
необхідних для регулювання статусу кримськотатарського 
народу

Термін виконання: червень 2018 – жовтень 2018



2. Освіта і 
просвітництво 

 ЗАВДАННЯ 2.1

Запропонувати теоретичне підґрунтя для спільного 
навчання дітей з числа кримських татар, інших мешканців 
Криму і дітей з материкової частини України

Термін виконання: травень 2018 – червень 2018

 ЗАВДАННЯ 2.2

Разом із командою розробити концепцію освітнього 
закладу і розпочати фандрейзинг для реалізації ініціативи

Термін виконання: червень 2018 – серпень 2018

 ЗАВДАННЯ 3

Перейти до 1-го етапу розбудови освітнього закладу

Термін виконання: вересень 2018 (початок) 


