
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

Н А К А З 

від 17.12.2020 р.                Київ                 № 412 

Про затвердження Положення про офіційний 
веб-сайт Державного агентства України з 
питань кіно 

На виконання Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації 
в автоматизованих системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про 
доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги», «Про 
запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про публічні закупівлі», «Про 
державну службу», Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 січня 2002 р. №_3, Порядку функціонування веб-сайтів 
органів виконавчої влади, затвердженого спільним наказом Державного 
комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та 
Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002р. 
№_327/225, інших актів чинного законодавства України та з метою 
забезпечення інформаційної прозорості, вільного доступу до інформації про 
діяльність Державного агентства України з питань кіно, упорядкування 
інформаційного наповнення, оперативного розміщення актуальної і достовірної 
інформації на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань 
кіно, підвищення ефективності та прозорості діяльності Державного агентства 
України з питань кіно шляхом впровадження та використання сучасних 
інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг 
громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі, 

НАКАЗУЮ: 

1._Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Державного агентства 
України з питань кіно (далі – Положення), що додається.  

2._Сектору організаційно-аналітичного забезпечення, діловодства і 
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контролю (Титаренко Л.В.) в межах своєї компетенції забезпечувати своєчасне 
оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Державного агентства 
України з питань кіно. 

3._Відповідальність за розміщення інформації у закріплених за 
структурними підрозділами апарату Держкіно розділах офіційного веб-сайту 
Держкіно, її актуальність та достовірність покласти на керівників відповідних 
структурних підрозділів апарату Держкіно. 

4._Координацію робіт з оприлюднення інформації структурними 
підрозділами апарату Держкіно, здійснення контролю за своєчасністю та 
актуальністю інформації, що розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно, 
його адміністрування, а також оновлення дизайну офіційного веб-сайту 
Держкіно покласти на Сектор організаційно-аналітичного забезпечення, 
діловодства і контролю. 

5._Сектору організаційно-аналітичного забезпечення, діловодства і 
контролю (Титаренко Л.В.) забезпечити розміщення цього наказу на 
офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно. 

6._Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого 
заступника Голови Шевчук Ю.І. 

Голова   Марина КУДЕРЧУК 



НННННННННННННННННННННННННННННЗАТВЕРДЖЕНО 
ННННННННННННННННННННННННННННННаказ Державного агентства України  
НННННННННННННННННННННННННННННз питань кіно 
ННННННННННННННННННННННННННННН«17» грудня 2020р. № 412 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про офіційний веб-сайт Державного агентства України з питань кіно 

 
І. Загальні положення 

 

1._Положення про офіційний веб-сайт Державного агентства України з питань кіно 
(далі – Положення) визначає статус офіційного веб-сайту Державного агентства України з 
питань кіно (далі – Держкіно) у мережі Інтернет, порядок його функціонування, процедуру 
його систематичного та оперативного інформаційного наповнення. 

 

2._Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 
«Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про 
запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про публічні закупівлі», «Про 
адміністративні послуги», «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної», Указів Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі в Україні» від 31 липня 2000 р. №_928/2000, «Про 
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» від 
1 серпня 2002 р. №_683/2002, «Про забезпечення умов для більш широкої участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 31 липня 2004 р. 
№_854/2004, Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 
р. №_3, постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення 
відкритості у діяльності органів виконавчої влади» від 29 серпня 2002 р. №_1302, постанови 
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» від 3 листопада 2010р. №_996, Порядку функціонування 
веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого спільним наказом Державного комітету 
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державного комітету 
зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 р. №_327/225 з метою 
вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту Держкіно у інформаційній мережі 
Інтернет, оприлюднення публічної інформації про роботу Держкіно, підвищення 
ефективності та прозорості діяльності Держкіно шляхом впровадження та використання 
сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг 
громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі. 

 

3._У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 
Веб-портал — веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних 

ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та 
послуг; 



2 
 

Веб-сайт — сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною адресою в 
обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними 
ресурсами, що перебувають у розпорядженні певних суб’єктів і забезпечують доступ 
юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг 
через обчислювальну мережу; 

Веб-сторінка — складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну 
(цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо; 

Відповідальний підрозділ — структурний підрозділ апарату Держкіно, 
відповідальний відповідно до своєї компетенції за інформаційне наповнення відповідного 
розділу офіційного веб-сайту Держкіно без права редагування; 

Виконавець — працівник відповідального підрозділу, відповідальний за інформаційне 
наповнення розділу офіційного веб-сайту Держкіно. Виконавець несе відповідальність за 
якість і своєчасність підготовки, достовірність, зміст матеріалів, що подаються для 
розміщення; 

Власник веб-сайту — особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює 
порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-
сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до 
веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу; 

Гіперпосилання — формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис 
адреси веб-сайту або його частини (веб-сторінки, даних). У разі якщо гіперпосилання 
адресує до частини веб-сайту (веб-сторінки), то, крім домену і (або) числової адреси за 
Інтернет-протоколом, воно може містити додаткові записи про каталоги або виклики і 
умови доступу до веб-сторінки, що може бути відтворена або збережена на пристроях, які 
можуть зчитувати та відтворювати електронну (цифрову) інформацію з використанням 
мережі Інтернет; 

Інформація для розміщення — сукупність тематичних документованих або публічно 
оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у державі у сфері 
кінематографії або мають до неї пряме чи опосередковане відношення; 

Публічна інформація — відображена та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Держкіно 
як суб'єктом владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством 
України, або яка знаходиться у володінні Держкіно як суб'єкта владних повноважень; 

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) — структурний підрозділ апарату 
Держкіно або працівник Держкіно, на якого покладено здійснення реалізації державної 
інформаційної політики в частині висвітлення діяльності Держкіно. 

 

4._Офіційний веб-сайт Держкіно створено на виконання вимог Указу Президента 
України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 
мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31 липня 
2000 р. №_928/2000. 

 

5._Офіційний веб-сайт Держкіно функціонує відповідно до чинного законодавства 
України та має у мережі Інтернет наступну адресу: www.usfa.gov.ua. 

 

6._Офіційний веб-сайт Держкіно інтегровано до Єдиного веб-порталу органів 
виконавчої влади. Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Держкіно здійснюється 
з робочих місць Держкіно через мережу Інтернет. 

http://www.usfa.gov.ua/
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7._Офіційний веб-сайт Держкіно є офіційним джерелом інформації, що забезпечує 
систематичне та оперативне висвітлення діяльності Держкіно у сфері кінематографії та 
доступ громадян до публічної інформації про діяльність Держкіно та про державну 
політику у сфері кінематографії. 

 

8._Офіційний веб-сайт Держкіно виконується державною мовою. Поряд з версією 
офіційного веб-сайту Держкіно, виконаною державною мовою, можуть існувати версії 
іншими мовами. Версія офіційного веб-сайту Держкіно державною мовою повинна мати не 
менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за 
замовчуванням для користувачів в Україні. 

 

9._Офіційний веб-сайт Держкіно не може використовуватися в цілях, не пов'язаних із 
діяльністю Держкіно. 

 

10._На офіційному веб-сайті Держкіно заборонено розміщувати інформацію з 
обмеженим доступом, інформацію, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено 
чинним законодавством України, а також рекламу (за винятком соціальної), у тому числі 
політичну рекламу.  

Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється уповноваженим 
підрозділом (уповноваженою особою). Персональна відповідальність за дотримання вимог 
цього пункту покладається на Голову Держкіно.  

 

11._Інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно повинна мати 
захист від несанкціонованої модифікації. 

 

12._Держкіно самостійно забезпечує інформаційне наповнення, захист інформації від 
несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування свого офіційного 
веб-сайту як складової частини Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.  

 

13._Забезпечення функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту Держкіно, 
захист розміщеної на офіційному веб-сайті Держкіно інформації від несанкціонованої 
модифікації здійснюється організацією (особою), на яку покладено виконання функцій 
відповідального за технічний супровід офіційного веб-сайту Держкіно. 

 

14._Голова Держкіно визначає осіб, відповідальних за технічне забезпечення і 
супроводження офіційного веб-сайту Держкіно та його інформаційне наповнення 
відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Положення. 

 
ІІ. Оформлення та структура офіційного веб-сайту Держкіно 

 

1._Офіційний веб-сайт Держкіно є сукупністю даних, електронної (цифрової) 
інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між 
собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису Держкіно як 
власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що 
може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової 
адреси за Інтернет-протоколом. 

 

2._Офіційний веб-сайт Держкіно оформлюється відповідно до вимог, встановлених 
Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим спільним 
наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 
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України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 р. 
№_327/225 (далі – Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади) та 
іншими актами чинного законодавства України. 

 

3._Дизайн офіційного веб-сайту Держкіно та структура розміщення інформації на 
ньому, а також технічні завдання на створення (модернізацію) офіційного веб-сайту 
Держкіно мають відповідати вимогам, установленим Порядком оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №_3 (далі –  Порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади) та іншими актами чинного 
законодавства України. 

 

4._Дизайн та структура офіційного веб-сайту Держкіно, його окремих частин (розділи, 
підрозділи, сторінки, гіперпосилання) затверджуються Головою Держкіно за пропозицією 
керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи). 

 

5._Структура та оформлення розділів, підрозділів і сторінок офіційного веб-сайту 
Держкіно визначаються керівниками структурних підрозділів апарату Держкіно, 
відповідальними за їх інформаційне наповнення та погоджуються із уповноваженим 
підрозділом (уповноваженою особою). 

 

6._Система керування інформаційним вмістом офіційного веб-сайту Держкіно повинна 
мати універсальну модульну архітектуру та включати: модуль адаптації інформації на веб-
сайті для користувачів з вадами зору та слуху, модуль системи обліку публічної інформації, 
модуль пошукової системи, модуль адміністративних послуг, модуль електронних звернень 
громадян, модуль резервного копіювання даних веб-сайту на випадок непередбаченого 
збою тощо. 

 

7._Організація інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті Держкіно має 
ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на кількох рівнях – розділ, 
підрозділ, сторінка, документ, гіперпосилання на веб-ресурси. Кожний розділ офіційного 
веб-сайту Держкіно має відповідати окремому тематичному напряму діяльності Держкіно. 

 

8._На офіційному веб-сайті Держкіно розміщуються гіперпосилання на:   
—_Єдиний веб-портал органів виконавчої влади (Урядовий портал); 
—_Єдиний портал вакансій державної служби; 
—_Єдиний державний портал адміністративних послуг; 
—_Єдиний державний веб-портал відкритих даних; 
—_веб-портал «Громадянське суспільство і влада»; 
—_офіційні веб-ресурси Верховної Ради України та Президента України; 
—_офіційний веб-ресурс центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії; 
—_офіційні веб-ресурси підприємств, установ та організацій, які належать до сфери 

управління Держкіно (за їх наявності);  
—_офіційні веб-ресурси міжнародних організацій, з якими співпрацює Держкіно; 
—_офіційні сторінки Держкіно у соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Flickr, LinkedIn, Telegram (за їх наявності); 
—_інформаційні ресурси та засоби масової інформації, засновником чи 

співзасновником яких є Держкіно (за їх наявності); 
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—_інші веб-ресурси за потребою. 
 

9._На офіційному веб-сайті Держкіно можуть бути присутніми гіперпосилання на 
ресурси, профіль яких перебуває у сфері компетенції Держкіно та на веб-сайти об'єднань 
громадян, які здійснюють громадський контроль за діяльністю Держкіно або мають спільну 
з ним спрямованість діяльності. 

 

10._Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті Держкіно веб-адрес і 
гіперпосилань на комерційні веб-ресурси, які працюють не за профілем Держкіно або якщо 
специфіка діяльності Держкіно не є пріоритетною для веб-ресурсу цієї компанії. 

 

11._Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) регулярно (щомісяця) 
здійснюється перевірка на відповідність та робочий стан гіперпосилань, наведених на 
офіційному веб-сайті Держкіно. 

 
III. Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держкіно 

 

1._Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації про діяльність Держкіно 
здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності Держкіно шляхом 
впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання 
інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що 
відбуваються у державі. 

 

2._Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації про діяльність Держкіно 
здійснюється шляхом розміщення та постійного оновлення Держкіно публічної інформації 
на офіційному веб-сайті Держкіно у мережі Інтернет відповідно до вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», Порядку оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої влади, інших актів чинного законодавства 
України та цього Положення. 

 

3._Офіційний веб-сайт Держкіно містить публічну інформацію, що не суперечить 
чинному законодавству України, зміст якої визначається відповідно до цілей та завдань 
діяльності Держкіно та положень чинного законодавства України. 

 

4._Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Держкіно, 
за своїм характером розподіляються на три категорії: 

статичні матеріали – інформаційні матеріали, які повинні зберігати свою 
актуальність протягом великого часу; 

динамічні матеріали – інформаційні матеріали, актуальність яких зберігається лише 
протягом  обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися; 

потокові матеріали – інформаційні матеріали, що втрачають актуальність свого 
змісту протягом короткого проміжку часу (кількох днів, а іноді і годин). Оновлення 
потокових матеріалів здійснюється  регулярно, у міру надходження. 

 

5._На офіційному веб-сайті Держкіно розміщується така інформація: 
—_найменування Держкіно та малий Державний герб України (на початку головної 

сторінки веб-сайту); 
—_місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, фінансові 

ресурси (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) 
та нормативно-правові засади діяльності Держкіно; 
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—_організаційна структура та керівництво Держкіно; 
—_прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси офіційної 

службової електронної пошти Голови Держкіно та його заступників; 
—_місцезнаходження апарату Держкіно та контактні дані (поштова адреса, номери 

телефонів, факсів, адреса офіційної електронної пошти); 
—  основні функції структурних підрозділів апарату Держкіно, а також прізвища, імена, 

по батькові, номери службових телефонів, офіційні службові адреси електронної пошти їх 
керівників; 

—_нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Держкіно, акти 
індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Держкіно, проекти рішень, 
що підлягають обговоренню; 

—_відомості про регуляторну діяльність Держкіно: плани підготовки Держкіно 
проектів регуляторних актів та зміни до них, повідомлення про оприлюднення проектів 
регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, звіти про 
відстеження результативності прийнятих Держкіно регуляторних актів; реєстр 
регуляторних актів Держкіно; 

—_відомості про надання адміністративних послуг Держкіно: перелік та порядок 
надання адміністративних послуг Держкіно і бюджетними установами (за їх наявності), які 
перебувають у його управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг, 
форми і зразки документів, правила їх заповнення; 

—_відомості про взаємодію Держкіно з громадською радою при Державному агентстві 
України з питань кіно; 

—_відомості про проведення Держкіно консультацій з громадськістю, громадської 
експертизи та врахування громадської думки у діяльності Держкіно; 

—_порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Держкіно 
як розпорядника публічної інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших 
матеріалів, необхідних для звернення громадян до Держкіно; 

—_розпорядок роботи Держкіно та час прийому керівництва Держкіно; 
—_перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління Держкіно (за їх наявності); 
—_цільові програми у сфері кінематографії; 
—_відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; 
—_державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції Держкіно; 
—_поточні та заплановані заходи і події у кінематографії; 
—_відомості про наявні в Держкіно вакансії, порядок та умови проходження конкурсу 

на заміщення вакантних посад; 
—_адреса службової електронної пошти структурного підрозділу апарату Держкіно, 

відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції; 
—_інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Держкіно як 

розпорядник публічної інформації; 
—_плани проведення та порядок денний відкритих засідань; 
—_розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки; 
—_звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на публічну інформацію; 



7 
 

—_контактна інформація структурного підрозділу апарату Держкіно та/або посадових 
осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку офіційного веб-
сайту Держкіно; 

—_набори даних, які підлягають оприлюдненню Держкіно у формі відкритих даних 
відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
2015 р. №_835; 

—_відомості про Раду з державної підтримки кінематографії, колегії Держкіно, 
постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені при 
Держкіно;   

—_інша інформація про діяльність Держкіно, порядок обов'язкового оприлюднення 
якої встановлений чинним законодавством України; 

—_інша інформація про діяльність Держкіно, яку керівництво Держкіно вважає за 
доцільне оприлюднити. 

 

6._На офіційному веб-сайті Держкіно також розміщується  інформація відповідно до 
положень частини п’ятої статті 6, статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», абзацу другого частини четвертої статті 8, частини десятої статті 9 Закону 
України «Про адміністративні послуги», частин третьої та четвертої статті 21 Закону 
України «Про запобігання корупції», частини дев’ятої статті 5 Закону України «Про 
очищення влади», частини четвертої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», 
частини першої статті 23, частини третьої статті 28, частини другої статті 45 Закону України 
«Про державну службу». 

 

7._Не допускається без попереднього погодження із Головою Держкіно розміщення на 
офіційному веб-сайті Держкіно будь-якої інформації або її редагування. 

 

8._Інформація на офіційному веб-сайті Держкіно подається державною мовою, а також 
за потребою – англійською мовою або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, 
а також мовами національних меншин. Обсяг інформації, що підлягає перекладу на інші 
мови, визначається рішенням Голови Держкіно. 

 

9._Інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно має відповідати 
Українському правопису, орфографічним, лексичним, морфологічним, синтаксичним, 
стилістичним, пунктуаційним нормам та підлягає попередньому літературному 
редагуванню. Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті Держкіно інформації із 
орфографічними, граматичними та іншими помилками, описками. 

 

10._Інформаційні матеріали, які розміщуються на офіційному веб-сайті Держкіно 
мають включати обов'язкову текстову частину та, у разі необхідності, зображення 
(ілюстрації), табличні матеріали та/або діаграми, аудіовізуальну інформацію. 

 

11._Інформація на офіційному веб-сайті Держкіно має бути доступною для перегляду 
за допомогою різних браузерів. 

 

12._Інформація на офіційному веб-сайті Держкіно повинна бути доступною для 
користувачів з порушеннями зору, слуху тощо. 

 

13._Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Держкіно, має оновлюватися 
невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, 



8 
 
після створення та/або зміни інформації, зазначеної у пунктах 5 та 6 Розділу ІІІ цього 
Положення. 

 

14._Періодичність подання та терміни розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті 
Держкіно визначаються регламентом розміщення інформації на офіційному веб-сайті 
Держкіно згідно з додатком 1. 

 

15._Інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно із зазначенням 
дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації. 

 

16._Проекти нормативно-правових актів, розроблених Держкіно, оприлюднюються на 
офіційному веб-сайті Держкіно для публічного громадського обговорення не пізніш як за 
10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

 

17._Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що 
загрожують життю, здоров’ю та/або майну людей, і про заходи, які застосовуються у 
зв’язку з цим. 

 

18._У разі розміщення на офіційному веб-сайті Держкіно інформації, отриманої з 
інших веб-сайтів мережі Інтернет, засобів масової інформації тощо обов'язково 
зазначаються джерела такої інформації (в т. ч. і повний шлях до джерела інформації в 
мережі Інтернет, засобів масової інформації тощо). 

 
IV. Організаційне забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Держкіно 

 

1._Інформаційне наповнення розділів офіційного веб-сайту Держкіно здійснюється 
відповідальними підрозділами та уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) в 
порядку визначеному цим Положенням. 

 

2._Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) є відповідальним за забезпечення 
якісної та безперебійної роботи офіційного веб-сайту Держкіно, узгодження структури, 
оформлення та стилістичне вирішення дизайну офіційного веб-сайту Держкіно, організацію 
своєчасного інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держкіно. З цією метою 
уповноважений підрозділ (уповноважена особа): 

2.1._здійснює інформаційне наповнення розділів офіційного веб-сайту Держкіно 
шляхом розміщення відповідної інформації;  

2.2._забезпечує координацію з виконавцями для своєчасного та оперативного 
розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держкіно, взаємодіє з керівниками 
відповідальних підрозділів; 

2.3._аналізує та інформує керівництво Держкіно щодо стану наповненості розділів 
офіційного веб-сайту Держкіно; 

2.4._розглядає та узагальнює пропозиції відповідальних підрозділів щодо внесення 
змін до оформлення та структури офіційного веб-сайту Держкіно, інформує керівництво 
Держкіно щодо погоджених пропозицій; 

2.5._вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на офіційному веб-
сайті Держкіно; 

2.6._готує пропозиції щодо внесення змін до цього Положення; 
2.7._забезпечує розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держкіно у випадку 

відсутності на це прав у відповідного працівника відповідального підрозділу; 
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2.8._вносить у разі потреби поточні зміни до стилістичного вирішення окремих 
елементів дизайну офіційного веб-сайту Держкіно; 

2.9._забезпечує функціонування системи розмежування прав доступу до офіційного 
веб-сайту Держкіно, забезпечує надання виконавцям, відповідних прав доступу до 
офіційного веб-сайту Держкіно для розміщення інформації; 

2.10._надає консультативну підтримку виконавцям; 
2.11._отримує від керівників відповідальних підрозділів, систематизує та подає на 

затвердження Голові Держкіно список розділів офіційного веб-сайту Держкіно та 
працівників структурних підрозділів апарату Держкіно, відповідальних за інформаційне 
наповнення розділів офіційного веб-сайту Держкіно. 

 

3._Відповідальний підрозділ є відповідальним за інформаційне наповнення розділів 
офіційного веб-сайту Держкіно шляхом розміщення відповідної інформації у відповідних 
розділах.   

 

4._В кожному відповідальному підрозділі визначаються працівники, відповідальні за 
інформаційне наповнення розділів офіційного веб-сайту Держкіно.  

 

5._Керівник відповідального підрозділу: 
5.1._визначає та подає уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) перелік 

розділів офіційного веб-сайту Держкіно, за інформаційне наповнення яких відповідає 
відповідальний підрозділ та список виконавців, за формою згідно з додатком 2; 

5.2._забезпечує своєчасне розміщення, змістовну відповідність та актуальність 
інформації у розділах офіційного веб-сайту Держкіно, відповідальність за інформаційне 
наповнення яких покладена на відповідальний підрозділ; 

5.3._погоджує інформацію, підготовлену виконавцем для розміщення на офіційному 
веб-сайті Держкіно; 

5.4._надає підготовлену виконавцем для розміщення на офіційному веб-сайті Держкіно 
інформацію керівництву Держкіно для погодження подальшого її розміщення на 
офіційному веб-сайті Держкіно. 

 

6._Виконавець: 
6.1._забезпечує збирання актуальної інформації, матеріалів за профілем діяльності 

відповідального підрозділу для її розміщення на офіційному веб-сайті Держкіно та 
здійснює її розміщення у відповідних розділах офіційного веб-сайту Держкіно після 
погодження керівником відповідального підрозділу та керівництвом Держкіно; 

6.2._забезпечує попереднє опрацювання (перевірку, редагування, форматування) 
інформації та матеріалів, що підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті Держкіно. 

 
V._Фінансування робіт, пов'язаних з технічним забезпеченням функціонування 

офіційного веб-сайту Держкіно 
 

1._Держкіно планує та здійснює видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування 
офіційного веб-сайту Держкіно, за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом 
оплати угод з організацією (особою), на яку покладено виконання функцій відповідального 
за технічний супровід офіційного веб-сайту Держкіно. 
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