МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від _______ 2021 р.

Київ

№ _____

Про внесення змін до наказу
Міністерства культури України від
27 грудня 2018 року № 1143
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про
державну підтримку кінематографії в Україні» та Положення про Міністерство
культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885,
НА К А З У Ю :
1. Внести до Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки
кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг,
необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких,
анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та
культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських
фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво
(створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму,
телевізійного серіалу, затвердженого наказом Міністерства культури України від
27 грудня 2018 року № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28
січня 2019 року за № 111/33082, (у редакції наказу Міністерства культури та
інформаційної політики України від 16 березня 2021 № 198), такі зміни:
1) пункт 6 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
«12) бланк експертного висновка до фінансово-економічної складової
кінопроекту – заповнюються графи: назва кінопроекту, найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму).»;
2) в абзаці першому пункту 15 слово «протягом» замінити словом «до»;
3) у підпункті 8 пункту 18 слово «угоди» замінити словами «попередньої
угоди»;
4) пункти 19 і 20 виключити.
У зв’язку з цим пункти 21-34 вважати відповідно пунктами 19-32;
5) пункти 20 та 21 викласти у такій редакції:
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«20. Рішення Ради відображається у протоколі засідання Ради».
«21. Держкіно готує та подає Раді пропозиції щодо обсягу державної підтримки
кінопроектів, які були позитивно оцінені за підсумками двох етапів конкурсного
відбору»;
6) абзац четвертий пункту 27 виключити;
7) в абзаці четвертому пункту 29 цифри «12» замінити цифрами «18»;
8) додаток 11 виключити.
У звязку з цим додаток 12 вважати відповідно додатком 11.
2. Внести до Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу),
затвердженого наказом Міністерства культури України від 27 грудня 2018 року
№ 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2019 року за
№ 112/33083 (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики
України від 16 березня 2021 № 198), такі зміни:
1) у розділі II:
пункт 7 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) бланк висновків експертної оцінки кінопроекту (перший етап та другий
етап) – заповнюються графи: назва кінопроекту, автори кінопроекту,
найменування суб’єкта кінематографії (виробника фільму).»;
у пункті 12:
а) абзац перший після слова «та» доповнити словами «здійснює технічний
відбір»;
б) доповнити новими абзацами п’ятим-восьмим такого змісту:
«Держкіно відмовляє у допуску до конкурсного відбору заявникам, які:
мають порушення договірних зобов’язань у незавершених проектах, які
фінансуються повністю або частково за рахунок Державного бюджету;
мають судові спори стороною або третьою особою яких є Держкіно;
залучили до авторського складу кінопроекту фізичних осіб, включених до
Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.».
2) у розділі III:
абзац п’ятий пункту 3 після слів «у балах» доповнити словами і знаками
«(цілими числами)»;
пункт 5 доповнити новими абзацами другим-третім такого змісту:
«Не пізніше п’яти робочих днів з дати оприлюднення карток членів експертних
комісій скликається засідання Ради. Рада розглядає поданий Держкіно перелік на
своєму засіданні.
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За результатами розгляду переліку Рада у порядку, визначеному статтями 9 та
10 Закону, приймає відповідне рішення»;
у пункті 6:
а) абзац перший викласти в такій редакції:
«6. Перелік кінопроектів затверджується рішенням Ради та оприлюднюється
на офіційному вебсайті Держкіно не пізніше ніж на другий робочий день після його
затвердження.»;
б) в абзаці другому цифри «11» замінити цифрами «12»;
пункт 8 після слова «відповіді» доповнити словами і знаками «(для
короткометражних фільмів-дебютів презентація кінопроекту триває не більше
десяти хвилин, з яких сім хвилин виділяється на презентацію кінопроекту та три
хвилини на запитання та відповіді).»;
абзац п’ятий пункту 10 після слів «у балах» доповнити словами і знаками
«(цілими числами)»;
абзац перший пункту 11 після слова «комісії» доповнити словами «не пізніше
наступного дня від дня проведення другого етапу конкурсного відбору.».
3. Директорату мистецтв та мистецької освіти (Лавро Є.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря
Дуля Я.М.
Міністр

Олександр ТКАЧЕНКО

