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Звіт за результатами діяльності Державного агентства 

України з питань кіно за 2020 рік 
 

Виробництво фільмів 

 

1. Завершено 40 фільмів, у т.ч.: 

 14 неігрових; 

 21 ігрових, у т.ч. 5 повнометражних; 

 5 анімаційних. 

2. Завершено 1 Грант Президента; 

3. Підписано 75 договорів на виробництво (створення) фільмів; 

4. Підписано 2 договори про створення і реалізацію творчого проєкту за грантом 

Президента; 

5. Проведено Тринадцятий і Чотирнадцятий конкурсні відбори:  

 До переліку переможців Тринадцятого конкурсного відбору включено 23 

кінопроєкти; 

 До переліку переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору включено 72 

кінопроєкти, 7 з яких є телесеріалами (конкурсний відбір телесеріалів в 

рамках Чотирнадцятого конкурсу відбувся вперше з моменту появи пітчингів 

Держкіно).  

6. Видано 210 свідоцтв національного фільму; 

7. Станом на 31 грудня 2020 року у виробництві перебуває 125 фільмів. 

Прокат фільмів 

 

Видано державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів та телесеріалів на таку кількість фільмів за видами прав: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів 

переглянуто 11 фільмів. 

 

Види прав 2020 рік 

Телевізійні 4723 

Відео 325 

Кінотеатральні 425 

Разом 5473 
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Інформація про фільми, заборонені для демонстрування 

згідно з чинним законодавством України 

 

№ Підстави для заборони 

 

2020 

рік 

1 

 

Закон України «Про кінематографію», ст. 15-1: Заборона розповсюдження 

і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду 

органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на 

розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від 

країни походження, вироблених після 1 серпня 1991 року – на підставі 

рішення Експертної комісії 

 

2 

2 Закон України «Про кінематографію», ст. 15-1: Заборона трансляції 

фільмів, вироблених фізичними та юридичним особами держави-

агресора, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені 

(демонстровані) після 1 січня 2014 року»  

 

- 

3 Закон України «Про кінематографію», ст.15: «…одним із учасників 

фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку». 

Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування  п.12: «Держкіно скасовує державну реєстрацію фільму… 

включення одного з учасників фільму до Переліку осіб, що створюють 

загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку» 

 

19 

 Разом 21 

 

Популяризація національних фільмів 

 

Внесено до державного реєстру: виробників фільмів – 169, розповсюджувачів фільмів – 

45. Укладено 33 ліцензійних договори. 

 

Діяльність Ради з державної підтримки кінематографії 

 

 Організовано та проведено 20 засідань Ради з державної підтримки 

кінематографії; 

 Радою з державної підтримки кінематографії ухвалено 304 рішення; 

 Впроваджено технічну можливість проведення онлайн-засідань Ради з 

подальшою відеотрансляцією на ресурсах Держкіно. 
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Касові збори українських національних фільмів, 

створених за підтримки Держкіно 

 

н/п Фільм 
Дата 

релізу 

Збір, грн.  

ВСЬОГО 

Кількість 

глядачів 

ВСЬОГО 

Дистриб'ютор 

1 
Пекельна Хоругва або 

Різдво Козацьке 
01.01.2020 9 731 855,00 120 062 UFD 

2 Мої думки тихі 16.01.2020 10 049 297,00 109 264 Артхаус Tрафік 

3 Екс 23.01.2020 462 905,00 5 558 Кіноманія 

4 Наші котики  30.01.2020 8 756 097,00 100 949 B&H 

5 Черкаси 27.02.2020 6 490 726,00 73 428 MMD 

6 Спадок брехні 06.08.2020 661 194,00 6 522 Кіноманія 

7 Толока 20.08.2020 654 000,00 7 624 UFD 

8 Східняк 20.08.2020 407 239,00 4 831 Своє Кіно 

9 Тарас. Повернення 24.09.2020 532 510,00 1 558 Своє Кіно 

10 Передчуття 08.10.2020 165 817,00 1 787 СІНЕВЕРС 

11 Фортеця Хаджибей 15.10.2020 750 000,00 8 408 UFD 

12 Стасіс 29.10.2020 36 166,00 362 Артхаус Tрафік 

13 Атлантида 05.11.2020 1 075 458,00 11 043 Артхаус Tрафік 

14 
Земля блакитна, ніби 

апельсин  
26.11.2020 134 697,00 1 476 Артхаус Tрафік 

15 ЮКІ  03.12.2020 474 139,00 4 635 B&H  

16 
Пофарбоване 

пташеня 
10.12.2020 50 968,00 475 Артхаус Tрафік 

17 
Казка старого 

мельника 
17.12.2020 1 778 397,00 21 860 UFD 

         

  РАЗОМ 42 211 465,00 451 396  

 

Виконання бюджетної програми 3806030 «Державна підтримка кінематографії» 

За видами фінансової підтримки спрямовано 440 678,2 тис. грн.: 
 

За загальним фондом спрямовано 429 974,1 тис. грн.: 

 на виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, 

анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та 

культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських 

фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної 

вартості виробництва відповідного фільму спрямовано кошти у сумі 147 032,7 тис. грн.  
 

За рахунок цих коштів профінансовано: 

КЕКВ 2282 (державне замовлення контракти минулих років) – 8 фільмів 

профінансовано на суму 16 158,9 тис. грн. 
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КЕКВ 2610 (державна підтримка) – 77 фільмів профінансовано на суму 130 873,8 тис. 

грн. 
 

 на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів (ігрових, анімаційних тощо), 

обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, 

необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму 

спрямовано кошти в сумі 240 437,8 тис. грн.  
 

За рахунок цих коштів профінансовано: 

КЕКВ 2610 (фінансова допомога за договорами минулих років) – 25 фільмів 

профінансовано на суму 122 950,6 тис. грн. 

КЕКВ 2610 – 22 фільми профінансовано на суму 117 487,2 тис. грн. 
 

 на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу, державна 

підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості 

виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, за умови підтвердження 

заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва 

телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше як 50 відсотків загальної 

кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, 

телевізійного серіалу спрямовано кошти в сумі 8 777,2 тис. грн.  
 

За рахунок цих коштів профінансовано:  

КЕКВ 2610 – 1 фільм профінансовано на суму 8 777,2 тис. грн. 
 

 За загальним фондом профінансовано 55 заходів у сфері кінематографії на суму 

27 252,2 тис. грн., а саме: 20 прем’єрних показів фільмів на суму 5 667,9 тис. грн.; 5 

днів українського кіно за кордоном на суму 1 066,0 тис. грн.; 8 представлень 

української кіноіндустрії на міжнародних кінофестивалях на суму 12 497,4 тис. грн.; 

проведення 15 кінофестивалів в Україні на суму 5 032,9 тис. грн.; 7 інших заходів у 

сфері кінематографії на суму 2 201,4 тис. грн. Погашено кредиторську заборгованість у 

сумі 786,6 тис. грн. за 6 проведеними заходами. 
 

 Виплата стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії в сумі 6 474,2 

тис. грн. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну підтримку кінематографії 

в Україні» кількість членів Ради – 9 осіб, фактична кількість складає 8 осіб. 
 

За спеціальним фондом спрямовано 10 704,1 тис. грн.: 

 на популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати на 

проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів та інших необхідних 

заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів – спрямовано 2 507,3 тис. грн. 

Проведено 12 заходів із популяризації національних фільмів, а саме: 4 заходи в рамках 
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проведення закордонних кінофестивалів; 4 прем’єрні покази фільмів; 2 послуги з 

виготовлення журналу; 2 інших заходи. 

 на сплату фінансового внеску до Європейського фонду підтримки спільного 

виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів 

EURIMAGES – в сумі 4 944,5 тис. грн. 

 кошти на здійснення витрат, пов'язаних із проведенням конкурсних відборів фільмів 

для формування переліку кінопроєктів-переможців конкурсного відбору – в сумі 3 252,3 

тис. грн. 
 

Виконання бюджетної програми 3806060 «Гранти Президента України молодим 

діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері 

кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії » 

Гранти Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і 

реалізації творчих проєктів у 2020 році в сумі 1 968,7 тис. грн. (режисер Смоляр 

Олексій Олексійович – 997 534,34 грн. для виробництва неігрового фільму 

«Янголи/Дачі»; режисери Дородніцина Тетяна Олександрівна та Литвиненко Андрій 

Володимирович – 971 132,00 грн. для виробництва неігрового фільму «Де собака 

заритий?»)  

Фестивальна підтримка 

 

Назва заходу Термін Організатор Сума 

Прем’єрні кінопокази     

Прем’єрний кінопоказ фільму «Черкаси» 
16,19-

31.01 
ТОВ «МКК фільм сервіс» 399 999,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Іспит на 

людяність» 

14.01-

01.02 
ТОВ «Фор-Пост» 21 972,00 

Прем’єрний кінопоказ фільмів 

«Перехрестя Балу, «Висота 307,5» 

23.01-

23.02 
ТОВ «Фор-Пост» 49 428,00 

Світова прем’єра фільму «Номери» 

(Берлінській кінофестиваль) 

20.02-

27.02 
ТОВ «435 фільмс» 199 770,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму 

«Кіноперформенс. Народний Малахій» 

25.02-

12.03 
ФОП Грачева Н.С. 39 816,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Зірка 

Давида Черкаського» 
23.08 

ТОВ «Кіностудія 

«Кінематографіст» 
99 200,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Східняк» 
01.08-

30.09 
ТОВ «Інсайт Медіа» 396 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Фортеця 

Хаджибей» («Пам'ять сонця») 

01.07-

30.10 
ПРАТ «Одеська кіностудія» 400 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Толока» 
10.03-

15.09 
ТОВ «Іллєнко фільм» 500 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Стасіс» 
28.08-

31.10 
ТОВ «Ессе продакшн хаус» 99 725,00 
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Назва заходу Термін Організатор Сума 

Прем’єрний кінопоказ фільму 

«Передчуття»  

27.08-

28.10 

ТОВ «Гарнет Інтернешенл 

Медіа Груп» 
282 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Тарас 

Повернення» 

01.09-

30.10 
ТОВ «Інсайт Медіа» 263 999,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Спадок 

брехні» 

24.07-

30.09 
ТОВ «ТОУ» 249 779,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Шлях 

самурая» 

30.10-

18.12 
ФОП Яремчук М.В. 91 300,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «ЮКІ» 3.12 ТОВ «Телепростір Студіо» 199 950,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Казка 

старого мельника» 

10.03-

31.12 
ТОВ «Кінокомпанія 2016» 390 939,90 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Земля 

блакитна, ніби апельсин» 

15.10-

30.11 

ТОВ «Альбатрос Коммунікос 

Україна» 
300 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму 

«Весільний спадок» 

14.10-

04.11 

ТОВ «Фільм Ю Ей 

Телевіжн» 
100 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Борщ. 

Секретний інгредієнт» 

14.10-

04.11 

ТОВ «Фільм Ю Ей 

Телевіжн» 
100 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму 

«Пофарбоване пташеня» 
10-17.12 ТОВ «Директорія кіно» 298 500,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Безславні 

кріпаки» 
17-24.12 ТОВ «Крісті фільм» 399 900,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Номери» 
25.09-

01.12 
ТОВ «435 філмс» 299 980,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму 

«Генделик» 
24.12 ТОВ «Золоте Руно» 400 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму «Мати 

Апостолів» 

01.10-

05.12 
ТОВ «Золоте Руно» 400 000,00 

Прем’єрний кінопоказ фільму 

«Атлантида» 

03.11-

20.11 
ТОВ «Лайм Лайт Студія» 400 000,00 

Українські та закордонні 

кінофестивалі 
   

Фестиваль «Bridges. East of West Film 

Days» 
22-26.01 ТОВ «Трафік філмз» 180 000,00 

Українська весна в Брюсселі  18-20.09 ТОВ «Трафік філмз» 439 250,00 

Міжнародний кіноринок у Торонто  01-30.09 ТОВ «Трафік філмз» 94 020,00 

70-й Міжнародний Берлінський 

фестиваль (Берлінале) 
20-29.02 

ГС «Асоціація Кіноіндустрії 

України» 
1 663 404,00 

Лондонський міжнародний 

кінофестиваль 
15-17.12 

Асоціація «Українська кіно-

асоціація» 
106 500,00 
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Назва заходу Термін Організатор Сума 

33 Міжнародний кінофестиваль 

документального кіно IDFA 
18-29.11 

ГО «Центр сучасних 

технологій» 
252 448,25 

ХVІІ Міжнародний фестиваль 

документального кіно про права людини 

DocudaysUA 

21.03-

31.03 

ГО «Центр сучасних 

технологій» 
899 193,00 

Кіноклубний кінофестиваль «Нове 

українське кіно» 

15.07-

15.10 
ТОВ «Трафік філмс» 180 000,00 

Київський міжнародний фестиваль 

короткометражних фільмів KISFF 

05.08-

25.08 
ТОВ «КІССФ фільм» 278 080,00 

Кінофестиваль операторської 

майстерності «Кіноко» 

29.10-

01.11 

ГО «Фестиваль кіно 

операторської майстерності» 
397 407,60 

Міжнародний фестиваль «Чілдрен 

кінофест» 

29.05-

07.06 
ТОВ «Трафік філмз» 430 000,00 

Український кіновернісаж 2019: ТОП-12 
20.04-

02.05 
ТОВ «АП Юей Студіо» 49 500,00 

Міжнародний кінофестиваль 

«Молодість» 
22-30.08 ГО «Фонд «Молодість» 7 998 034,00 

Кінофестиваль «Відкрита ніч» 24.08 ГО «Нарешті» 551 275,00 

Перший етнографічний міжнародний 

кінофестиваль «ОКО» 
12-19.09 

ГО «Об'єднання креативних 

особистостей «ОКО» 
198 970,00 

Львівський міжнародний кінофестиваль  

«Wiz-Art» 
7-13.09 ГО «Віз-Арт» 160 000,00 

Київський міжнародний фестиваль 

«Кінолітопис» 
19-22.09 ГО «Літопис» 100 000,00 

Міжнародний кінофестиваль «Київський 

тиждень кінокритики» 
24-30.10 ТОВ «Трафік фільмс» 955 200,00 

Бобрицький кінофестиваль «Bobritsa 

Festival 2020» 
8-9.08 

БФ «Розвиток та 

благоустрій» 
170 100,00 

Кінозахід «Кіновернісаж просто неба» 
25.07-

15.09 
ТОВ «Ап Юей Студіо» 842 000,00 

Запорізький міжнародний кінофестиваль 

«ZIFF» 
18-20.09 

КЗ «Кіноконцертний зал ім. 

О.Довженка» 
250 000,00 

Фестиваль аматорського кіномистецтва 

«Кінокімерія» 
23-27.09 

ГО «Кінофестиваль 

«Кінокімерія» 
119 945,25 

ХХХ Міжнародний фестиваль 

анімаційних фільмів «Крок: у рідній 

гавані» 

7-13.12 

ГО «Міжнародний 

кінофестиваль анімаційних 

фільмів «Крок» 

593 000,00 

Міжнародний кінофестиваль 

документального та художнього кіно   

«KharkivMeetDocs» 

26-31.10 ГО «Тинк Тенк» 615 000,00 
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Назва заходу Термін Організатор Сума 

Інші заходи    

Церемонія нагородження «Коронація 

слова» 
20.09 

МБФ «Мистецька 

скарбниця» 
120 000,00 

Четверта Національна кінопремія 

України «Золота Дзиґа» 
03.05 

ГО «Українська 

кіноакадемія» 
497 500,00 

Премія кінокритиків «Кіноколо» 22.10 

Асоціація «Сприяння 

розвитку кінематографа в 

України - дивись 

українське!» 

322 752,00 

Аудіовізуальний освітній семінар 

«Школа молодих продюсерів «Місце 

зустрічі Київ» 

26-28.08 
ГС «Асоціація Кіноіндустрії 

України» 
749 000,00 

Презентація Херсонщини для залучення 

до зйомок на території регіону 

українських та іноземних кіновиробників 

14-17.08 
ГО «Кінофестиваль 

«Кінокімерія» 
29 817,00 

Конкурс короткометражних кінопроєктів 

ім. Кіри Муратової «Короткі зустрічі» 

01.07-

30.11 
ПРАТ «Одеська кіностудія» 887 100,00 

Організація та проведення дослідження 

для створення «Бази кінематографістів» 

01.09-

01.12 

ГО «Спілка підприємців теле  

та кіноіндустрії» 
32 730,00 

Інтернет-журнал «VGL cinema» про кіно 

і телебачення 

15.01-

15.12 
ТОВ «ВГЛ КІНО» 199 000,00 

Журнал «VGL cinema» про кіно і 

телебачення 

15.02-

15.06 
ТОВ «ВГЛ КІНО» 399 900,00 

Організації та проведення Днів 

українського кіно в Брюсселі 
23-25.01 ТОВ «Трафік Фільмс» 180 000,00 

Організації та проведення Днів 

українського кіно в Гельсінкі 
23-25.10 

ГО «Незалежні культурні  

ініціативи» 
197 742,20 

Організації та проведення Днів 

українського кіно в Італії 

27.02-

01.03 
БФ «Двері» 185 621,00 

Організації та проведення Днів 

українського кіно в Буенос-Айресі 
01-30.11 

КП Київради 

«Київкінофільм» 
149 400,00 

   27 422 149,14 

 

Зовнішні комунікації  

 

У 2020 році введено в дію новий офіційний сайт Держкіно, оновлено ютуб-канал 

Агентства. На власних інформаційних ресурсах (офіційний вебсайт, фейсбук-сторінка 

Держкіно) до уваги ЗМІ та читачів запропоновано 618 інформаційних повідомлень, 

новин та анонсів; взято участь у більш ніж 40 публічних заходах до подій, підтриманих 

Агентством, з яких 26 – пресзаходи з нагоди прем’єр фільмів. На ютуб-канал протягом 
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2020 року завантажено 81 фільм, створений за підтримки Держкіно (28 

повнометражних ігрових, 15 короткометражних, 26 документальних, 12 анімаційних); 

отримано 1,5 млн. переглядів, приріст аудиторії склав 460%.   

 

Участь та перемоги на головних міжнародних кінофестивалях у 2020 р:  

 Кінофестиваль незалежного кіно Санденс, США: участь документального фільму 

«Земля блакитна, ніби апельсин» (реж. Ірина Цілик; за підтримки Держкіно) у 

конкурсної секції World Documentary Competition. Вперше в історії українського 

кіно фільм українського режисера – в конкурсній програмі цього найвідомішого 

та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Стрічка отримує Приз за 

найкращу режисуру в конкурсі світового документального кіно. 

 70-ий Берлінський міжнародний кінофестиваль (клас «А»): участь 

документального фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» (реж. Ірина Цілик; за 

підтримки Держкіно) в конкурсній програмі Generation 14plus. У програмі 

спеціальних показів Berlinale Speсial проходить cвітова прем’єра фільму 

«Номери» (реж. Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв; за підтримки МКІП). 

 77-ий Венеційський міжнародний кінофестиваль (клас «А»): стрічка «Погані 

дороги» (реж. Наталія Ворожбит; за підтримки УКФ) бере участь у секції 

«Тиждень критики» та отримує Verona Film Club Award – відзнаку за кращу 

новаторську (іноваційну) картину. 

 36-ий Варшавський міжнародний кінофестиваль (клас «А»): участь у конкурсних 

програмах двох фільмів, створених за державної підтримки. Стрічка «Ми є Ми 

Поруч» (реж. Роман Балаян; за підтримки МКІП) представлена в 

основному міжнародному конкурсі, фільм «Із зав’язаними очима» (реж. Тарас 

Дронь; за підтримки МКІП) відібрано до конкурсної програми Competition 1–2. 

Стрічка «Із зав’язаними очима» отримує нагороду «Найкращий 

фільм» конкурсної програми Competition 1–2. 

 Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі: участь у 

конкурсних програмах двох фільмів, створених за державної підтримки. Стрічки  

«Цей дощ ніколи не скінчиться» (реж. Аліна Горлова; за підтримки Держкіно) та 

«Не все буде добре» (реж. Адріан Пірву та Олена Максьом; за підтримки 

Держкіно) увійшли до  конкурсної програми  First Appearance. Нагороду 

«Найкращий фільм» секції отримує стрічка  «Цей дощ ніколи не скінчиться». 

 Створена за підтримки Держкіно стрічка Валентина Васяновича «Атлантида» 

висунута національним претендентом від України на премію «Оскар».  

 

Нормативно-правова робота  

 

Узагальнено практику застосування законодавства з питань, що належать до 

компетенції Держкіно. Подано пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, зокрема: 
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 розроблено та спрямовано на погодження проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання державної підтримки 

кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту». Проєкт 

складений відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів 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-19». Зазначений проєкт винесено на 

обговорення Громадської ради при Держкіно та надіслано на погодження до 

заінтересованих органів виконавчої влади; 

 розроблено та спрямовано на погодження проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів». Прийняття постанови Кабінету 

Міністрів України сприяє запровадженню можливості надання Держкіно 

адміністративної послуги з видачі державного посвідченні на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів в електронному вигляді;  

 розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції загальнодержавної програми розвитку національної індустрії на 

2020-2025 роки»; 

 розроблено та спрямовано на погодження проєкт наказу МКІП «Про 

внесення змін до Порядку конкурсного відбору (пітчингу) кінопроектів та ухвалення 

рішень Радою» шляхом викладення його у новій редакції; 

 розроблено та спрямовано на погодження проєкт наказу МКІП «Про 

затвердження Порядку утворення експертних комісій при Раді з державної підтримки 

кінематографії та умови їх діяльності»; 

 розроблено та спрямовано на погодження проєкт наказу МКІП «Про 

затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» в Держкіно»;  

 розроблено та спрямовано на погодження проєкт наказу МКІП «Про 

затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян»;  

 розроблено та спрямовано на погодження проєкт наказу МКІП «Про 

затвердження Положення про державну реєстрацію фільмів»;  

 розроблено та спрямовано на погодження проєкт Змін до національного 

класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом  

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

від 28.07.2010 № 327 «Про затвердження, внесення змін та скачування нормативних 

документів». 

 

Діяльність із запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними 

органами  

 

У 2020 році сектором із питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з 

правоохоронними органами виконано: 
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 надіслано звіт до Національного агентства з питань запобігання та 

виявлення корупції про виконання антикорупційної програми за 2019 рік; 

 надіслано 6 (шість) звітів Національному агентству з питань запобігання за 

формою, яка вимагалася; 

 надіслано звіт Міністерству інформаційної політики України про виконання 

стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік; 

 розроблено та затверджено план роботи сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами на 2021 рік; 

 проведено 6 (шість) занять з працівниками апарату Держкіно з 

антикорупційного законодавства, надано допомогу в заповненні щорічних 

декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування за 2019 рік; 

 перевірено 12 (дванадцять) Антикорупційних програм фізичних осіб 

учасників тендерних закупівель на відповідність антикорупційному 

законодавству України; 

 проведено антикорупційну експертизу 75 (сімдесяти п’яти) договорів про 

надання Державної підтримки у формі здійснення публічних закупівель 

робіт, послуг необхідних для виробництва (створення) національного 

фільму; 

 проведено 24 (двадцять чотири) антикорупційних експертизи договорів про 

надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво 

(створення) національного фільму (серіалу);  

 розроблено та затверджено Порядок повідомлення про наявність / 

відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що виник під 

час роботи Ради з державної підтримки кінематографії та фінансування 

проєктів за підтримки Держкіно;  

 постійно проводиться моніторинг з мінімізації корупційних ризиків, які 

могли виникнути під час роботи в апараті Держкіно. 

 

Внутрішній аудит 

  

Підготовлено та затверджено: 

 

 «Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства 

України з питань кіно на 2021 рік» наказом Держкіно від 23.12.2020 р. № 422; 

 «Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в секторі 

внутрішнього аудиту Державного агентства України з питань кіно на 2020 рік», 

що затверджена головою Держкіно 31.01.2020 р. 
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Проведено щорічну внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту за 2020 рік. 

Підготовлено та надано до Міністерства фінансів України річний «Звіт про результати 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2020 рік» за формою 1-ДВА.  
 

Підготовлено сектором «Рекомендації до аудиторського звіту (звіт незалежного 

аудитора), що надаються Державному агентству України з питань кіно для надання 

державної підтримки суб’єктам кінематографії та для підтвердження достовірності 

звіту щодо використання коштів та звіту фактичних витрат за призначенням», 

погоджено з відділом формування та реалізації програм створення та розповсюдження 

національних фільмів. 
 

Відповідно до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного 

агентства України з питань кіно на 2020 рік проведено 5 планових внутрішніх аудитів і 

1 позаплановий внутрішній аудит. 
 

Розглядалися аудиторські звіти, які надавав відділ формування та реалізації програм 

створення та розповсюдження національних фільмів щодо правильності відображення в 

цих звітах висновків: 

 по підтвердженню фактичного використання бюджетних коштів під час 

виробництва фільму; 

 щодо невиявлення завищення вартості товарів, робіт, послуг, використаних у 

процесі виробництва; 

 по правильності віднесення загальностудійних витрат до фактичної 

собівартості; 

 що не завищена і відповідає середнім цінам, яка склалась на ринку вартості 

наданих послуг, виконаних робіт та придбаних матеріалів, отриманих від третіх 

сторін та використаних під час виробництва фільму. 

 

Міжнародне співробітництво 

 

 17 січня 2020 року Україна приєдналась до розширеної часткової угоди 

Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження 

художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів EURIMAGES.  

 

Фонд сприяє незалежному кіновиробництву, надаючи фінансову підтримку художнім, 

анімаційним та документальним фільмам країн-учасників та заохочує професіоналів з 

різних куточків світу до міжнародної співпраці. Приєднання до EURIMAGES 

дозволяє представникам сучасної української кіноіндустрії інтегруватися в загальний 

європейський та світовий кінопроцес та розширити географію показів кіно.  
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За підсумками двох перших із моменту набуття Україною членства у EURIMAGES 

засідань Ради правління Фонду, фінансову підтримку в 2020 році отримали вже три 

кінопроєкти, що створюються за підтримки Держкіно: «Носоріг» Олега Сенцова, 

«Спас» Максима Наконечного та «Тривала втеча» Андреа Маньяні.  

 

 Ратифіковано «Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади». 

 

2 вересня 2020 року Верховна Рада України ратифікувала «Угоду про спільне 

виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Канади». У грудні 2020 року Уряд Канади офіційно поінформував українське 

посольство в Оттаві про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для 

набуття чинності Угодою про спільне виробництво аудіовізуальних творів між 

державами. Підписання Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади відбулося 2-го липня 2019 року в м. 

Торонто (Канада). Ратифікація Угоди не лише відкриває можливість українським і 

канадським продюсерам спільно створювати фільми в офіційній копродукції, але й 

сприятиме розвитку кіноосвіти, обміну кадрами, проведенню спільних 

кінематографічних заходів. 

 

Профільне співробітництво з іншими органами влади  

 

 Спільно з Офісом Президента України та обласними державними 

адміністраціями на виконання Законів України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні» та «Про місцеве самоврядування в Україні» проводиться 

робота зі створення регіональних кінокомісій,  як ефективних інституцій-помічників від 

Держави («інвестняні») у розбудові сфери кіно на регіональному рівні, популяризації 

України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та 

іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та 

ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі 

кінематографії. Станом на 31 грудня 2020 року існує 19 регіональних кінокомісій 

різних форм та підпорядкування, 8 з яких були створені в другій половині 2020 року у 

відповідних структурних підрозділах ОДА. Також у тісній співпраці з Держкіно 

функціонує «Асоціація кінокомісій України», до якої увійшли 12 активно діючих 

кінокомісій. 

 

 Спільно з Херсонською ОДА організовано та проведено конференцію «Перше 

засідання кінокомісій Україні» у м. Херсон. Обговорено питання створення та 

функціонування регіональних кінокомісій, їхньої ролі в розвитку кінематографії, 

процесі функціонування механізму виплат Cash Rebate, взаємодії з місцевими та 

центральними органами влади. 


