
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 174 

 

  10.09.2020 р.    м. Київ   Протокол  № 15 

 

З метою цільового та ефективного використання коштів державного 

бюджету у 2020 році та керуючись Законом України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», згідно із Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери 

культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у 

зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-199» до 31 грудня 2020 року призупинено дію 

абзацу другого частини третьої статті 7 Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні» гарантування на рівні не менше 12 

відсотків обсягу коштів виділених на фінансування форм державної 

підтримки, передбачених пунктами 5 - 10 частини першої статті 7 вказаного 

вище закону України порівняно до форм державної підтримки, передбачених 

пунктами 1 - 4 частини першої статті7 вказаного закону України, а також з 

огляду на постанову Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592 

«Про виділення коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», Рада з державної підтримки кінематографії, далі 

Рада  

вирішила: 

 

1. Ухвалити рішення про перерозподіл у 2020 році коштів загального 

фонду бюджетної програми «Державна підтримка кінематографії» за формами 

державної підтримки кінематографії визначеними Законом України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», а також доповнення розподілу 

коштів по формах державної підтримки кінематографії, коштами за 

бюджетною програмою «Державна підтримка сфери культури, туризму та 

креативних індустрій у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 



коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за рахунок коштів, які виділені 

із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» у сумі 50,0 млн. 

грн. на надання державної субсидії на розвиток кінопроекту, що додається. 
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