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План 

Державного агентства України з питань кіно 

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва проєкту 

регуляторного акта 

 

 

 

Обґрунтування необхідності прийняття 

регуляторного  

акту 

Структурний 

підрозділ апарату 

Державного 

агентства України 

з питань кіно, що 

розроблятиме 

регуляторний акт 

Строк 

розроблення 

проєкту 

регулятор-

ного  

акта 

1 2 3 4 

1. Проєкт наказу Міністерства 

культури та інформаційної 

політики України «Про 

внесення змін до наказу 

Міністерства культури 

України від 27 грудня 2018 

року № 1143» 

Удосконалення механізму проведення творчого 

конкурсу (пітчингу) та прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про надання 

державної  підтримки у формах, передбачених 

пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримку кінематографії 

в Україні» та створення сприятливих умов для 

розвитку кіновиробництва, встановлення прозорих 

процедур здійснення фінансування державою 

проектів у сфері кінематографії 

Юридичний відділ; 

Відділ підтримки 

створення 

національних 

фільмів 

січень 

 



2 

 

2. Проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі 

питання функціонування 

єдиної державної системи 

електронного обліку 

квитків, реалізованих 

кінотеатрами, «Єдиний 

електронний квиток» 

Запровадження механізму єдиної державної 

системи електронного обліку квитків, реалізованих 

кінотеатрами, «Єдиний електронний квиток» 

Юридичний відділ січень - лютий 

3. Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

Закону України «Про 

кінематографію» щодо 

узгодження його норм із 

Законами України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» та 

«Про адміністративні 

послуги» 

Включення до державного реєстру виробників, 

розповсюджувачів та демонстраторів фільмів 

визначатиметься як безоплатна адміністративна 

послуга, буде встановлено перелік та вимоги до 

документів, граничний строк надання 

адміністративної послуги тощо. Узагальнення 

переліку та напрямів діяльності, які мають 

включатися до державного реєстру виробників,  

розповсюджувачів та демонстраторів фільмів, 

згідно з нормами Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні» 

Юридичний відділ січень - лютий 

4. Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення» 

Потребує законодавчого закріплення механізм 

збільшення розміру штрафу за порушення квоти 

національного екранного часу 

Юридичний відділ липень-

серпень 
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