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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

ВИДАЧА ДЕРЖАВНОГО ПОСВІДЧЕННЯ НА ПРАВО 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ДЕМОНСТРУВАННЯ ФІЛЬМІВ 

Етапи опрацювання 

звернення про надання 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

суб`єкта надання 

адміністративної 

послуги 

Структурні 

підрозділи суб`єкта 

надання 

адміністративної 

послуги, 

відповідальні за 

етапи (дію, рішення) 

Строки 

виконання 

етапів (дій, 

рішень) 

 Прийом заяви, 

 документів та 

 матеріалів, перевірка  

 повноти подання, 

 реєстрація 

Начальник 

відділу 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

Протягом  

1 робочого 

дня 

Передання документів 

та матеріалів 

виконавцю для обробки 

Начальник 

відділу 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

Протягом  

1 робочого 

дня 

Визначення глядацької 

аудиторії шляхом 

перегляду фільму 

Головний 

спеціаліст 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

Протягом  

2 робочих 

днів 

У разі виникнення 

розбіжностей щодо 

визначення індексу  

фільму за згодою 

власника відповідних 

прав на фільм 

передання контенту 

для  визначення такого 

індексу Експертній 

комісії з питань 

розповсюдження і 

демонстрування 

фільмів 

Головний 

спеціаліст; 

Начальник 

відділу; 

Перший 

заступник 

Голови; 

Голова 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

 

У такому 

разі термін 

розгляду 

заяви та 

видачі 

прокатного 

посвідчення 

може бути 

продовжений 

до 25 

робочих днів 

Встановлення 

Експертною комісією з 

питань 

розповсюдження і 

 демонстрування 

фільмів індексу фільму, 

який визначає  

Технічний 

секретар 

Експертної 

комісії; 

Члени 

Експертної 

комісії; 

- Протягом 

25 робочих 

днів 



глядацьку аудиторію та 

передання висновків 

до  Держкіно   

Голова 

Експертної 

комісії 

Обробка та 

оформлення пакету 

документів 

Головний 

спеціаліст 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

Протягом  

2 робочих 

днів 

Підготовка листа на 

оплату та надання 

листа на оплату 

Головний 

спеціаліст 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

Протягом  

1 робочого 

дня 

Візування документів   

посадовими особами 

Головний 

спеціаліст; 

Начальник 

відділу; 

Перший 

заступник 

Голови 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

 

 

Протягом  

1 робочого 

дня 

Підписання документів  Голова Держкіно Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

Протягом  

1 робочого 

дня 

Видача результату 

адміністративної 

послуги заявнику 

Головний 

спеціаліст 

Начальник 

відділу 

Відділ державного 

регулювання 

кіновідеопрокату 

Протягом  

1 робочого 

дня 

Загальна кількість  робочих днів надання послуги 10; 25 

Граничний строк, визначений для цієї послуги законом (Порядком) становить 

від 10 до 25 робочих днів 

Рішення Держкіно про відмову в державній реєстрації та у видачі прокатного 

посвідчення може бути оскаржене власником відповідних прав на фільм у 

судовому порядку 
 

 


