
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 25 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання про оголошення конкурсних відборів, 

керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», наказом Міністерства культури Україні «Про затвердження Порядку 

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку 

проведення творчого конкурсу (пітчингу)» від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083, Рада 

вирішила: 

Оголосити конкурсні відбори кінопроектів, напрями та строки подання 

документів наведено у додатку до цього рішення Ради (додається). 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до Рішення Ради з державної підтримки кінематографії від 10.02.2020 р. № 25 

 

Конкурс/етапи конкурсу у 2020 році 
Подання документів 

з по 

13 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

ігрові повнометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму; 

- ігрові короткометражні фільми-дебюти (хронометраж до 20 хвилин) – державна підтримка до 100 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

02.03.2020 31.03.2020 

 

14 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

- телевізійні фільми, телевізійні серіали – державна підтримка до 50 відсотків загальної кошторисної вартості 

телевізійного фільму, телевізійного серіалу. 

 

02.04.2020 03.05.2020 

 

15 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

- ігрові повнометражні національні – державна підтримка до 80 відсотків загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму; 

- ігрові повнометражні спільного виробництва – державна підтримка до 80 відсотків загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму; 

- ігрові повнометражні для дитячої аудиторії – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму; 

 

23.04.2020 24.05.2020 

 

16 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

- неігрові фільми національні; 

14.05.2020 14.06.2020 



 

- неігрові фільми спільного виробництва; 

- ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні – державна 

підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму; 

- ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), спільного виробництва – розмір 

державної підтримки обумовлено нормами Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництва та 

іншими міжнародними договорами, ратифікованими Україною; 

- анімаційні повнометражні фільми; 

- анімаційні короткометражні фільми. 

  


