
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 60 

 

23.04.2020 р.    м. Київ   Протокол  № 6  

З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Закону 

України про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо зменшення 

бюджетних асигнувань загального фонду бюджету програми КПКВК 3806030 

«Державна підтримка кінематографії» та керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Рада з 

державної підтримки кінематографії, далі Рада  

вирішила: 

 

 Перенести рішення про затвердження у 2020 році за видами державної 

підтримки кінематографії кошти загального фонду бюджетної програми 

КПКВК 1806030 «Державна підтримка кінематографії» у сумі              440 616,0 

тис. грн., у зв’язку з доопрацюванням.  

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 61 

 

23.04.2020 р.    м. Київ   Протокол № 6 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання відбору кандидатів до персонального 

складу експертних комісій за кожним напрямом конкурсного відбору, 

керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», наказом Державного агентства України з питань кіно № 64 від 

13.03.2019 «Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних 

комісій, та умови їх діяльності» (зі змінами), Рада 

вирішила: 

1. Утворити комісію з жеребкування в складі:  

- С.О. Зленко; 

- А.А. Голосов; 

- О.С. Шпилюк. 

 

2. Обрати: 

- головою комісії з жеребкування – С.О. Зленко; 

- секретарем комісії з жеребкування – А.А. Голосов. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 62 

 

23.04.2020 р.    м. Київ   Протокол № 6 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання затвердження персональних складів 

експертних комісій за кожним напрямом конкурсного відбору, керуючись 

Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

наказом Державного агентства України з питань кіно № 64 від 13.03.2019 «Про 

затвердження Порядку утворення та роботи експертних комісій, та умови їх 

діяльності» (зі змінами), Рада  

 

вирішила:  

 

1. Затвердити персональний склад експертних комісій за кожним 

напрямом конкурсного відбору (додаток № 1 до рішення).  

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 63 

 

23.04.2020 р.    м. Київ   Протокол № 6 

Про звернення ТОВ «Кіностудія дитячих  

та юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О. Ханжонкова» щодо зміни вартості виробництва фільму 

«Максим Оса», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства 

культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження Порядку 

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку 

проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Погодити збільшення загальної вартості виробництва фільму 

«Максим Оса» з 38 000 000,00 грн. до 39 028 614,55 грн. 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 






