
ФОРМА
переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю): кінематографія
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1

Наявність 
державного 
посвідчення на 
право 
розповсюдження і 
демонстрування 
суб’єктом 
господарювання 
всіх видів 
вітчизняних та 
іноземних фільмів

Част. 1 ст. 15 ЗУ 
«Про 
кінематографію»;
П. 4 Положення 
про державне 
посвідчення на 
право 
розповсюдження 
і демонстрування 
фільмів, 
затвердженого 
ПКМУ № 1315.

Державне 
посвідчення 
на право 
розповсюдж
ення і 
демонструва
ння фільмів

60.20– 
діяльність у 
сфері 
телевізійного
мовлення;
59.14 – 
демонстрація
кінофільмів

- * - * - * - * Державні 
посвідчення 
на право 
розповсюдж
ення і 
демонструва
ння 
суб’єктом 
господарюва
ння всіх 
видів 
вітчизняних 
та іноземних
фільмів у 
наявності

http://kved.ukrstat.gov.ua/PT1005/59/PT1005_59_14.html


2

Дотримання умов 
розповсюдження і 
демонстрування 
фільмів, 
передбачених 
державними 
посвідченнями на 
право 
розповсюдження і 
демонстрування 
фільмів

Положення про 
державне 
посвідчення на 
право 
розповсюдження 
і демонстрування 
фільмів, 
затвердженого 
ПКМУ № 1315.

Державне 
посвідчення 
на право 
розповсюдж
ення і 
демонструва
ння фільмів

60.20 – 
діяльність у 
сфері 
телевізійного
мовлення;
59.14 – 
демонстрація
кінофільмів

- * - * - * - * Умови 
розповсюдж
ення і 
демонструва
ння фільмів, 
передбачені 
державними 
посвідчення
ми на право 
розповсюдж
ення і 
демонструва
ння фільмів, 
дотримані

3 Дотримання квоти 
демонстрування 
національних 
фільмів, інших 
фільмів, 
вироблених 
суб’єктами 
кінематографії 
України, і творів 
національної 
кінематографічної 
спадщини при 
використанні 
національного 
екранного часу

Стаття 15-2 ЗУ  
«Про 
кінематографію».

Квоти 
демонструва
ння 
національни
х фільмів

60.20 – 
діяльність у 
сфері 
телевізійного
мовлення;
59.14 – 
демонстрація
кінофільмів

- * - * - * - * Квота 
демонструва
ння 
національни
х фільмів, 
інших 
фільмів, 
вироблених 
суб’єктами 
кінематогра
фії України, 
і творів 
національної
кінематогра
фічної 
спадщини 
при 
використанн
і 
національно

http://kved.ukrstat.gov.ua/PT1005/59/PT1005_59_14.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/PT1005/59/PT1005_59_14.html


го екранного
часу 
дотримана

 
* В частині визначення ризиків настання негативних наслідків таблиця буде заповнена після затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері кінематографії і визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державним агентством України з питань кіно.


