
                                     
                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства України з питань кіно

від 05.03.2019 № 52

Орієнтовний план проведення Держкіно України консультацій з громадськістю на 2019 рік

№

з/п

Питання (проект рішення), яке
планується винести на

обговорення 

(п.3, абзац перший, п.6 та п.12
Порядку)

Заходи, які
заплановані в

рамках
консультацій 

(п.11, 13 та 22
Порядку)

Орієнтовний
строк

проведення
консультацій
(абзац другий

п. 18
Порядку)

Структурний
підрозділ

(працівник),
відповідальний
за проведення
консультацій

Контактні дані
структурного

підрозділу
(працівника),

відповідального за
проведення

консультацій
(телефон,

електронна адреса)

1 Обговорення проектів 
нормативно-правових актів, 
розроблених відповідно до 
Закону України «Про державну 
підтримку кінематографії в 
Україні»

Зустрічі з 
громадськістю, 
електронні 
консультації

квітень 2019 Юридичний
відділ 

Ю.І. Шевчук

280-12-11

1480@i  .  ua  

mailto:1480@i.ua


2 Наказ Міністерства культури 
України «Про затвердження 
Положення про Державний 
фонд фільмів України» (пункт 
5 частини третьої розділу ІІІ 
Прикінцеві та перехідні 
положення (зміни до статті 17 
Закону України «Про 
кінематографію»)

Засідання  
круглого столу, 
зустрічі з 
громадськістю, 
електронні
консультації

травень 2019 Юридичний
відділ 

Ю.І. Шевчук

280-12-11

1480@i  .  ua  

3
Наказ Міністерства культури 
України «Про затвердження 
Порядку передачі фільмів 
Державному фонду фільмів» 
(пункт 5 частини третьої 
розділу ІІІ Прикінцеві та 
перехідні положення (зміни до
статті 17 Закону України «Про 
кінематографію»)

Засідання  
круглого столу, 
зустрічі з 
громадськістю, 
електронні
консультації

червень 2019 Юридичний
відділ 

Ю.І. Шевчук

280-12-11

1480@i  .  ua  

mailto:1480@i.ua
mailto:1480@i.ua


4
Наказ Міністерства культури 
України «Про затвердження 
умов зберігання вихідних 
матеріалів фільмів і 
фільмокопій» (пункт 5 частини
третьої розділу ІІІ Прикінцеві 
та перехідні положення (зміни 
до статті 17 Закону України 
«Про кінематографію»)

Зустрічі з 
громадськістю, 
електронні 
консультації

червень 2019 Юридичний
відділ 

Ю.І. Шевчук

280-12-11

1480@i  .  ua  

5
Удосконалення діючої 
нормативно-правової бази у 
сфері кінематографії

Зустрічі з 
громадськістю, 
проведення круглих 
столів, електронні 
консультації

Впродовж
року

Юридичний 
відділ               
Ю.І. Шевчук

280-12-11

1480@i.ua

6 Проведення  консультацій  з
громадськістю  щодо  принципів
виконання Закону України «Про
доступ до публічної інформації»

Зустрічі з 
громадськістю вересень 2019 Сектор 

організаційно-
аналітичного 
забезпечення, 
діловодства і 
контролю

М.В. Дідик

280-06-62

info  @  dergkino  .  gov  .  ua  

Завідувач сектору організаційно-аналітичного забезпечення, 

діловодства і контролю М. В. Дідик

mailto:info@dergkino.gov.ua
mailto:1480@i.ua
mailto:1480@i.ua

