Назва заходу, проекту нормативноправового акта

Статус

Вид
діяльнос
ті

Тип заходу за
ініціатором

Нормативно-правовий акт

Термін

Департамент у справах
релігій та національностей

липень

Змішана українсько-угорська комісія з
питань забезпечення прав національних
меншин.

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Буде проведено у 2020
році

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Наказ "Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і туризму України
від 05.12.2007 № 75 "Про затвердження
форм звітності № 6-НК "Звіт про
діяльність державних, публічних
бібліотек, централізованих бібліотечних
систем (ЦБС), що віднесені до сфери
управління Міністерства культури і
туризму України", № 80-а-рвк "Зведена
звітність, державних, публічних та
інших бібліотек" та Інструкцій щодо їх
заповнення"

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Наказ "Про затвердження типового
положення про клубний заклад
державної та комунальної форми
власності"

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Держмистецтв

липень

Наказ "Про затвердження Порядку
формування на конкурсній основі
кадрового складу художнього та
артистичного персоналу державних та
комунальних закладів культури"

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Директорат культури і
мистецтв

липень

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Управління міжнародного
співробітництва

липень

Наказ "Про затвердження форми
звітності № 12-НК (річна) та Інструкції
щодо її заповнення"

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Закон України від 7.10.15 №
720 "Про приєднання України
до Міжнародного центру
вивчення питань збереження та
відновлення культурних
цінностей"
Відповідно до статті 1 Закону
України «Про державну
статистику», статті 18 Закону
України «Про інформацію»,
пункту 8, підпункту 6
пункту 10² Положення про
Міністерство культури України,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
03 вересня 2014 року № 495

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

серпень

Указ Президента «Про призначення
стипендій для молодих майстрів
народного мистецтва на 2020 рік»

Нормотво
рчість

На виконання
указів
Президента
України

Держмистецтв

серпень

Наказ "Про затвердження форми
звітності № 9-НК (річна) та Інструкції
щодо її заповнення"

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Указ Президента України від
27.09.2011 № 928 «Про
стипендії для молодих майстрів
народного мистецтва (зі
змінами).
Відповідно до статті 1 Закону
України «Про державну
статистику», статті 18 Закону
України «Про інформацію»,
пункту 8, підпункту 6
пункту 10² Положення про
Міністерство культури України,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
03 вересня 2014 року № 495

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

серпень

Нормотво На виконання Національний план дій з
рчість
доручень Уряду виконання рекомендацій,
викладених у заключних
зауваженнях Комітету ООН з
ліквідації дискримінації щодо
жінок до восьмої періодичної
доповіді України про виконання
Конвенції з ліквідації всіх форм
дискримінації щодо жінок на
період до 2021 року,
затвердженийрозпорядженням
Кабінету Міністрів України від
05 вересня 2018 року №634-р.

Відділ з медіа та
інформаційної безпеки

серпень

Наказ "Про затвердження форми
звітності № 13-НК (річна) та Інструкції
щодо її заповнення"

Нормотво
рчість

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

серпень

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про
фаховий мистецький коледж"

Нормотво На виконання Закон України "Про фахову
рчість
Закону України передвищу освіту"

Директорат культури і
мистецтв

серпень

Закон України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо управління
закладами культури"

Нормотво На виконання
Програма діяльності Кабінету
рчість
доручень Уряду Міністрв України

Директорат культури і
мистецтв

серпень

Сплата фінансового внеску до програми
"Креативна Європа" : програма
Європейського Союзу для сектору
культури та креативності

Розробка та внесення на розгляд Уряду
проєкту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення
Національної комунікаційної стратегії
України у сфері ґендерної рівності».

Буде проведено у 2020
році

Буде проведено у 2020
році

На виконання Постанова КМУ від 29.08.2011
доручень Уряду № 954

Відповідальний
структурний підрозділ

Ініційовані
Міністерством

Закон України від 02.10.2019 № Головне управління туризму
139-IX "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення
порядку ліцензування
Директорат культури і
мистецтв

Відповідно до статті 1 Закону
України «Про державну
статистику», статті 18 Закону
України «Про інформацію»,
пункту 8, підпункту 6
пункту 10² Положення про
Міністерство культури України,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
03 вересня 2014 року № 495

Місце
проведення
заходу

липень

липень

Україна

Розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про схвалення Концепції
розвитку народних художніх промислів"

Нормотво
рчість

Засідання Двосторонньої українськоБуде проведено у 2020
словацької комісії з питань національних році
меншин, освіти і культури
Розробка та внесення на розгляд Уряду
проєкту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Деякі питання
реалізації Стратегії інформаційної
реінтеграції Донецької та Луганської
областей».

Буде проведено у 2020
році

Розробка та внесення на розгляд Уряду
проєкту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження
плану заходів з реалізації Стратегії
інформаційної реінтеграції Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя».

Буде проведено у 2020
році

Моніторинговий візит в Україну
комітету експертів Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин

Буде проведено у 2020
році

Координаційна зустріч представників
української мережі Днів європейської
спадщини

Буде проведено у 2020
році

Розпорядження КМУ «Про затвердження Буде проведено у 2020
Плану заходів на 2020-2021 роки
році
з реалізації Стратегії популяризації
української мови до 2030 року
«Сильна мова – успішна держава"

Заходи

Ініційовані
Міністерством

На виконання Постанова КМУ від 17.05.2012
доручень Уряду № 440

Нормотво На виконання Розпорядження Кабінету
рчість
доручень Уряду Міністрів України від 26 липня
2018 року № 539-р "Про
схвалення Стратегії
інформаційної реінтеграції
Донецької та Луганської
областей"
Нормотво На виконання Розпорядження Кабінету
рчість
доручень Уряду Міністрів України від 27 грудня
2018 року № 1100-р "Про
схвалення Стратегії
інформаційної реінтеграції
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя
Заходи
На виконання Постанова КМУ від 13.09.2002
міжнародних
№ 1371
договорів
Заходи

На виконання Закон України № 581-VII від
Закону України 19.09.2013 "Про ратифікацію
Рамкової конвенції Ради Європи
про значення культурної
спадщини для суспільства"

Нормотво На виконання Стратегія популяризації
рчість
доручень Уряду української мови до 2030
«Сильна мова - успішна
держава», схвалена
розпорядженням КМУ від
17.07.2019 №596

Семінар TAIEX "Вивчення
Буде проведено у 2020
законодавства про науково-дослідницькі році
й статистичні практики країн-членів ЄС
щодо моніторингу, аналізу та методології
формування політики у сфері культурних
і креативних індустрій"

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Фінал ХІV Міжнародного конкурсуфестивалю дитячої творчості "Усі ми
діти твої, Україно!"

Заходи

На виконання Постанова КМУ від 29.09.2019
доручень Уряду № 849 Положення про
Міжнародний конкурсфестиваль дитячої творчості
«Усі ми діти твої, Україно!»,
затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки
України, Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та
спорту, Державного комітету
України у справах
національностей та релігій від
02.07.2007 за № 559/2367/58,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.07.2007 за
№ 845/14112 (із змінами)

Буде проведено у 2020
році

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про
мистецький ліцей"

Нормотво
рчість
Заходи

ХХХІ Міжнародний фестиваль «Київ
Музик Фест-2020»

ХІІ Міжнародний конкурс молодих
піаністів пам'яті Володимира Горовиця
(старша група від 16 до 33 років)

Буде проведено у 2020
році

На виконання
указів
Президента
України
Ініційовані
Міністерством

наказ Міністерства культури і
мистецтв України від
31.08.2004 № 572 (у редакції
Мінкультури від 26.07.2013 №
696)

Ініційовані
Міністерством

Наказ Мінкультури від
27.02.2010 № 2 "Про
затвердження Положення про
Міжнародний конкурс молодих
піаністів пам'яті Володимира
Горовиця"

Заходи

Розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Концепції
розвитку народних художніх промислів"

Нормотво На виконання
рчість
Закону України

Наказ "Про затвердження методичних
рекомендацій щодо ефективності роботи
бібліотек"

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Наказу "Про затвердження концепції
проекту "Оцифрування нотної спадщини
українських композиторів ХХ-ХХІ ст."

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Створення і запуск офіційного
багатомовного порталу "Відвідай
Україну" (І етап)
Наказ "Про затвердження типового
положення про публічну бібліотеку"
Наказ "Про затвердження Інструкції з
ведення квиткового господарства в
театрально-видовищних підприємствах
та культурно-освітніх закладах" (нова
редакція)

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

Нормотво
рчість
Нормотво
рчість

Закон України "Про загальну
середню освіту"

Розпорядження КМУ від
23.03.2020 №219 "Про
схвалення Стратегії розвитку
бібліотечної справи в Україні до
2025 року «Якісні зміни
бібліотек задля забезпечення
сталого розвитку України»

На виконання Програма діяльності Кабінету
доручень Уряду Міністрів України

Ініційовані
Міністерством
Ініційовані
Міністерством

Експертна група з
креативних індустрій

вересень

Департамент у справах
релігій та національностей

вересень

регіони
України

Відділ з інформаційної
реінтеграції ТОТ

вересень

Україна

Відділ з інформаційної
реінтеграції ТОТ

вересень

Україна

Департамент у справах
релігій та національностей

вересень

регіони
України

Управління міжнародного
співробітництва

вересень

м. Київ

Експертна група з
державної мови

вересень

Експертна група з
креативних індустрій

вересень

м.Київ

Відділ взаємодії з
національними
спільнотами України та
закордонними українцями

третій
квартал

м. Одеса

Директорат культури і
мистецтв

жовтень

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

жовтень

м.Київ

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

жовтень

м.Київ

Експертна група з
креативних індустрій

жовтень

Директорат культури і
мистецтв

жовтень

Директорат культури і
мистецтв

жовтень

Головне управління туризму

жовтень

Директорат культури і
мистецтв
Директорат культури і
мистецтв

жовтень
листопад

Проведення маркетингової кампанії
популяризації внутрішнього туризму в
Україні та унікальних туристичних
дестинацій в кожній області за участю
провідних громадських діячів та відомих
особистостей
Міжнародний форум "Креативна
Україна"

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Засідання Міжурядової українськонімецької комісії із співробітництва
у справах осіб німецького походження,
які проживають в Україні

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Змішана міжурядова УкраїнськоБуде проведено у 2020
Румунська комісія з питань забезпечення році
прав національних меншин

Урочистості до Дня української
писемності та мови

Буде проведено у 2020
році

Наказ "Про затвердження примірного
Положення про обласні центри народної
творчості України"

Розпорядження КМУ «Про схвалення
Концепції Державної цільової
національно-культурної програми
забезпечення всебічного розвитку і
функціонування української мови як
державної в усіх сферах суспільного
життя на період до 2028 року»

Буде проведено у 2020
році

Стаття 10 Закону України "Про
туризм"

Головне управління туризму

листопад

Експертна група з
креативних індустрій

листопад

м.Київ

На виконання Постанова КМУ від 23.12.2015
доручень Уряду № 1075

Департамент у справах
релігій та національностей

листопад

регіони
України

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Департамент у справах
релігій та національностей

листопад

регіони
України

Заходи

На виконання
указів
Президента
України

Відділ взаємодії з
національними
спільнотами України та
закордонними українцями

листопад

м.Харків

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Держмистецтв

листопад

Нормотво
рчість

На виконання
указів
Президента
України

Експертна група з
державної мови

листопад

Департамент у справах
релігій та національностей

листопад

м. Маріуполь

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

листопад

м.Київ

Директорат культури і
мистецтв

листопад

Договір про відносини
добросусідства і
співробітництва між Україною і
Румунією, який був
ратифікований Законом
України від 17 липня 1997 року
№ 474/97.
Указ Президента України від
06.11.1997 № 1241/97 «Про
День української писемності та
мови»

Указ Президента України від
31.05.2018 №156/2018

Всеукраїнський фестиваль національних Буде проведено у 2020
культур
році

Заходи

На виконання Розпорядження КМУ від
доручень Уряду 23.11.2015 № 1393-р

Круглий стіл з розгляду та обговорення
кращих тенденцій у сфері живопису

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Закон України "Про внесення змін до
Закону України "Про гастрольні заходи в
Україні"
Розробка комунікаційного плану по
розвитку туристичного бренду України,
який відображатиме визначене
позиціонування (І етап)
Підготовка методології для
запровадження з 2021 року туристичного
сателітного рахунку
Постанова Кабінету Міністрів України
"Деякі питання щодо плати за навчання
в мистецькій школі"

Положення про премію імені М.
Г. Дерегуса, затвердженого
наказом Міністерства культури
України від 30 червня 2017 року
№ 614, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24
липня 2017 року за №898/30766

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

На виконання Програма діяльності Кабінету
доручень Уряду Міністрів України

Головне управління туризму

листопад

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Головне управління туризму

листопад

Директорат культури і
мистецтв

листопад

Держмистецтв

листопад

Стаття 6 Закону України "Про
туризм"

Нормотво На виконання Закон України "Про
рчість
Закону України позашкільну освіту"

Наказ "Про внесення змін до наказу
Міністерства культури України від
30.06.2017 № 619 " Про затвердження
Положення про Всеукраїнський оглядконкурс клубних закладів у сільській
місцевості"

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Наказ "Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і туризму України
від 29.12.2008 № 1631/0/16-08 "Про
затвердження Типових норм часу на
основні процеси бібліотечної справи"

Нормотво На виконання Програма діяльності Кабінету
рчість
доручень Уряду Міністрів України

Директорат культури і
мистецтв

грудень

Наказ "Про внесення змін до наказу
Міністерства культури України від
12.07.2018 № 628 "Питання атестації
педагогічних працівників закладів
(установ) освіти сфери культури"

Нормотво На виконання Програма діяльності Кабінету
рчість
доручень Уряду Міністрів України

Директорат культури і
мистецтв

грудень

Указ Президента України «Про
призначення стипендій Президента
України для молодих письменників і
митців у сфері музичного, театрального,
образотворчого, хореографічного,
естрадно-циркового та кіномистецтва »

Нормотво
рчість

Держмистецтв

грудень

На виконання
указів
Президента
України

Указ Президента України від
23.01.2018 № 13 «Про стипендії
Президента України для
молодих письменників у сфері
музичного, театрального,
образотворчого,
хореографічного, естрадноциркового мистецтва та
кіномистецтва"

Розпорядження Президента України
«Про призначення грантів Президента
України молодим діячам у галузі
театрального, музичного, циркового,
образотворчого мистецтва, а також
молодим письменникам і майстрам
народного мистецтва для створення і
реалізації творчих проектів»

Актуалізація положень Закону України
"Про туризм" з урахуванням положень
директиви (ЄС) 2015/2302
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА
РАДИ від 25 листопада 2015 року про
пакетні поїздки та пов'язані поїздки

Нормотво
рчість

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

На виконання
указів
Президента
України

Указ Президента України від
20.10.1998 № 1152 «Про
державну підтримку культури і
мистецтва» (зі змінами),
Положення про порядок
надання грантів Президента
України молодим діячам у
галузі театрального, музичного,
циркового, образотворчого
мистецтва та кінематографії для
створення і реалізації творчих
проектів затвердженого Указом
Президента України від 6
лютого 1999 року № 127

На виконання Програма діяльності Кабінету
доручень Уряду Міністрів України

Примірне положення про методичну
службу клубного закладу

Нормотво
рчість

Розпорядження КМУ «Про затвердження Буде проведено у 2020
Програми сприяння опануванню
році
державної мови»

Нормотво На виконання Закон України «Про
рчість
Закону України забезпечення функціонування
української мови як державної»

Проєкт документа з подальшої інтеграції Буде проведено у 2020
ромської національної меншини в
році
українське суспільство

Нормотво
рчість

Проєкт Закону України «Про Концепцію Буде проведено у 2020
державної етнонаціональної політики
році
України»

Нормотво На виконання Розпорядження КМУ від
рчість
доручень Уряду 23.11.2015 № 1393-р "Про
затвердження плану дій з
реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини
на період до 2020 року"
Нормотво На виконання Закон № 2704-VIII Про
рчість
Закону України забезпечення функціонування
української мови як державної

Нова редакція Закону України "Про
національні меншини в Україні"

Буде проведено у 2020
році

Конференція ІККРОМ України
«Пристосування памʾяток культурної
спадщини до сучасного використання з
метою їх збереження»

Буде проведено у 2020
році

Ініційовані
Міністерством

Ініційовані
Міністерством

Оновлення плану заходів щодо
реалізації Стратегії захисту та
інтеграції в українське
суспільство ромської
національної меншини на
період до 2020 року,
затвердженого розпорядженням
КМУ від 11.09.2013 № 701-р

Держмистецтв

грудень

Головне управління туризму

грудень

Держмистецтв

грудень

Експертна група з
державної мови

грудень

Департамент у справах
релігій та національностей

грудень

Департамент у справах
релігій та національностей

грудень

Департамент у справах
релігій та національностей

грудень

Заходи

На виконання Закон України від 07.10.2015 №
Закону України 720-VIII "Про приєднання
України до Міжнародного
центру вивчення питань
збереження та відновлення
культурних цінностей", наказ
Міністерства культури України
від 11.07.2016 № 527 "Про
створення національної системи
ІККРОМ"

Директорат культурної
спадщини

грудень

Національни
й КиєвоПечерський
історикокультурний
заповідник

Міжнародна науково-практична
Буде проведено у разі
конференція "Об'єкти всесвітньої
надходження
спадщини як осередки сталого розвитку" додаткових коштів

Заходи

На виконання Закон України "Про охорону
Закону України культурної спадщини"

Директорат культурної
спадщини

грудень

Запуск онлайн-платформи з вивчення
кримськотатарської мови.

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Відділ з інформаційної
реінтеграції ТОТ

грудень

Національни
й КиєвоПечерський
історикокультурний
заповідник
Україна

Підтримка та розвиток онлайнплатформи з вивчення української мови.

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Відділ з медіа та
інформаційної безпеки

грудень

Україна

Створення viber та/або telegram-каналу
«Україна – офіційно», з метою
поширення актуальної інформації,
контенту, та ін., що стосуються питань
Сходу України.

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Відділ з інформаційної
реінтеграції ТОТ

грудень

Україна

Створення програмного комплексу з
моніторингу, виявлення та протидії
інформаційним загрозам.

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання
указів
Президента
України

Відділ з медіа та
інформаційної безпеки

грудень

Україна

Відділ інформаційної
політики євро та
євроатлантичної інтеграції

грудень

Україна

Ініційовані
Міністерством

Директорат культури і
мистецтв

грудень

На виконання Постанова КМУ від 01.08.12 №
доручень Уряду 706 "Про затвердження
Державної цільової програми
“Національний план дій з
реалізації Конвенції про права
інвалідів” на період до 2020
року"
На виконання Закон України "Про освіту"
Закону України

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

грудень

м. Київ

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

четвертий
квартал

м.Київ

Розроблення та схвалення проекту
Буде проведено у 2020
концептуального документа
році
стратегічного рівня на період з 2021 по
2025 рр. щодо підвищення рівня
обізнаності і забезпечення підтримки
громадськістю державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції;
Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про театри і театральну
справу"
Всеукраїнський фестиваль творчості осіб
з обмеженими фізичними можливостями
"Барви життя"

Програмне забезпечення сертифікації
педагогічних працівників закладів
мистецької освіти

Буде проведено у 2020
році

Указ Президента України від 8
листопада 2019 року №837/2019
"Про невідкладні заходи з
проведення реформ та
зміцнення держави"

Нормотво На виконання
рчість
доручень Уряду

Нормотво
рчість
Заходи

Заходи

Сплата внеску України до Міжнародного Буде проведено у 2020
Фонду культурного розмаїття
році
(ЮНЕСКО).

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Сплата внеску України до Міжнародного
центру вивчення питань збереження та
відновлення культурних цінностей
(ICCROM)
Проведення загальнонаціональної
кампанії з підвищення медіаграмотності
населення.
Розробка індексу ідентичності

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Буде проведено у 2020
році

Пілотний проєкт з реалізації Концепції
інклюзивної мистецької освіти

Управління міжнародного
співробітництва

друге
півріччя

Управління міжнародного
співробітництва

друге
півріччя

Ініційовані
Міністерством

Відділ з медіа та
інформаційної безпеки

друге
півріччя

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Директорат Стратегічного
планування та європейської
інтеграції

друге
півріччя

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання Програма діяльності Кабінету
доручень Уряду Міністрів України

друге
півріччя

м. Київ

Організаційні заходи з метою підготовки Буде проведено у 2020
та проведення Бієнале сучасного
році
мистецтва у 2021 році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Наказ Міністерства культури і
мистецтв України від 13 грудня
2004 року № 854,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 5 січня 2005
року за № 12/10292 (у редакції
наказу Міністерства культури
України від 09 червня 2016 №
412

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв
Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

потягом
року

м.Київ

Нормотво
рчість

На виконання
указів
Президента
України

Указ Президента України від 10
вересня 2011 року № 906 «Про
державні стипендії для
видатних діячів науки, освіти,
культури і мистецтва, охорони
здоров’я, фізичної культури і
спорту та інформаційної сфери».

Указ Президента України «Про
призначення державних стипендій
видатним діячам культури і мистецтва»

Закон України N 1811-VI (181117 ) від 20.01.2010 "Про
ратифікацію Конвенції про
охорону та заохочення
розмаїття форм культурного
самовираження

Закон України від 3 лютого
2016року № 978-VIII

Держмистецтв

протягом
року

Україна

Створення нових вистав, концертних,
хореографічних та циркових номерів
(програм) для їх подальшої онлайн
трансляції
Всеукраїнський конкурс на кращий
логотип з відзначення 150-річчя з дня
народження Лесі Українки

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Передбачені
Програма діяльності Кабінету
програмою
Міністрів України
діяльності Уряду

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

протягом
року

регіони
України

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Постанова ВРУ від 08.02.2018
№ 2286

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

протягом
року

Україна

Дні культури Республіки Білорусь в
Україні

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання
постанов
Верховної Ради
України
На виконання
доручень Уряду

Доручення КМУ 07.11.2019
№38441/2/1-19

Управління міжнародного
співробітництва

протягом
року

Україна

Українсько-норвезька Міжурядова
Буде проведено у 2020
комісія з питань співробітництва у галузі році
торгівлі, підприємництва та економіки

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Угода між Урядом України та
Урядом Королівства Норвегія
Постанова КМУ від 17.06.2020
№503 "Про голів Української
частини спільних міжурядових
комісій з питань
співробітництва"

Управління міжнародного
співробітництва

потягом
року

м.Осло

Міжурядова українсько-фінляндська
Буде проведено у 2020
комісія з питань торгівлі та економічного році
співробітництва

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Угода між Урядом України та
Урядом Фінляндської
Республіки про торгівлю і
економічне співробітництво
Постанова КМУ від 17.06.2020
№503 "Про голів Української
частини спільних міжурядових
комісій з питань
співробітництва"

Управління міжнародного
співробітництва

потягом
року

м. Гельсінкі

Візити Міністрів

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Управління міжнародного
співробітництва

протягом
року

Україна

Мистецькі проекти лауреатів галузевих
премій 2020 року у сфері музичного,
театрального та візуального мистецтва

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

протягом
року

м.Київ

Організація та проведення VIІ засідання Буде проведено у 2020
Міжурядової українсько-польської
році
комісії у справі охорони та повернення
втрачених і незаконно переміщених під
час Другої світової війни культурних
цінностей

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

м. Київ

Організація та проведення четвертого
засідання групи експертів з питань
бібліотек при Міжурядовій українськопольській комісії у справі охорони та
повернення втрачених і незаконно
переміщених під час Другої світової
війни культурних цінностей

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

м. Київ

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Угода між Урядом України та
Урядом Республіки Польща про
співробітництво у справі
охорони та повернення
втрачених і незаконно
переміщених під час Другої
світової війни культурних
цінностей від 25 червня 1996
року, стаття 8 Закону "Про
вивезення, ввезення та
повернення культурних
цінностей"
Угода між Урядом України та
Урядом Республіки Польща про
співробітництво у справі
охорони та повернення
втрачених і незаконно
переміщених під час Другої
світової війни культурних
цінностей від 25 червня 1996
року,
стаття 8 Закону "Про вивезення,
ввезення та повернення
культурних цінностей",
підпункт 106 пункту 3
Положення про МКМС

Організація та проведення четвертого
засідання групи експертів з питань
архівної спадщини при Міжурядовій
українсько-польській комісії у справі
охорони та повернення втрачених і
незаконно переміщених під час Другої
світової війни культурних цінностей

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Угода між Урядом України та
Урядом Республіки Польща про
співробітництво у справі
охорони та повернення
втрачених і незаконно
переміщених під час Другої
світової війни культурних
цінностей від 25 червня 1996
року,
стаття 8 Закону "Про вивезення,
ввезення та повернення
культурних цінностей",

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Республіка
Польща

Організація та проведення засідання
Буде проведено у 2020
співголів Змішаної українсько-німецької році
комісії з питань повернення та реституції
втрачених та незаконно переміщених під
час та внаслідок Другої світової війни
культурних цінностей

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Угода між Урядом України та
Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про
культурне співробітництво від
15 лютого 1993 року,
стаття 8 Закону "Про вивезення,
ввезення та повернення
культурних цінностей"

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

м. Київ

Премія за збереження та охорону
нематеріальної культурної спадщини

Заходи

На виконання Постанова Кабінету Міністрів
доручень Уряду України від 23.11.2016 № 841
"Про премії за досягнення у
сфері культури і мистецтва"

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Директорат культури і
мистецтв
Держмистецтв

потягом
року

м.Київ

Буде проведено у 2020
році

Засідання Оргкомітетів: VIII
Буде проведено у 2020
Міжнародного конкурсу балету імені
році
Сержа Лифаря; V Міжнародного
музичного конкурсу імені Миколи
Лисенка (номінація "фортепіано"); IV
Міжнародного конкурсу диригентів імені
Стефана Турчака; ХІІІ Міжнародного
конкурсу молодих піаністів пам’яті
Володимира Горовиця ("Горовиць Дебют", молодша група - від 9 до 15
років).

заходи

На виконання
доручень Уряду

постанова Кабінету Міністрів
України від 03.04.2019 № 287;
постанова Кабінету Міністрів
України від 24.10.2018 № 875;
постанова Кабінету Міністрів
України від 24.09.2005 № 956;
наказ Мінкультури від
27.02.2010 №2

Організація та провдення заходу з
повернення культурних цінностей
(робота експертів у Німецькому центрі
втрат культурних цінностей у
Магдебурзі)

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Угода між Урядом України та
Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про
культурне співробітництво від
15 лютого 1993 року, Конвенція
1970 р., стаття 8 Закону України
"Про вивезення, ввезення та
повернення культурних
цінностей"

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

м.
Магдебург,
Німеччина

Організація та проведення заходу з
повернення з Франції картини Дірка ван
Делена "Вихід на прогулянку"

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Резолюція ООН № А/RES/67/80
від 12.02.2012 про повернення
та реституцію культурних
цінностей країнам їх
походження, статті 4, 8 та 10
Закону "Про вивезення,
ввезення та повернення
культурних цінностей"

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Французька
Республіка

Організація та проведення заходу з
повернення культурних цінностей
(робота експертів у закладах культури
Німеччини)

Буде проведено у разі
надходження
додаткових коштів

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Угода між Урядом України та
Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про
культурне співробітництво від
15 лютого 1993 року, Конвенція
1970 р., стаття 8 Закону України
"Про вивезення, ввезення та
повернення культурних
цінностей"

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Федеративна
Республіка
Німеччина

Всеукраїнська конференція
«Імплементація Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини:
підсумки та перспективи»

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Конвенція про охорону
нематеріальної культурної
спадщини, Постанова Кабінету
Міністрів України від
25.10.2017 № 1106 "Про
виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої
сторони"

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

м. Київ

Семінар "Оновлення системи оплати
праці: виклики та можливості"

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання Розпорядження КМУ від
доручень Уряду 22.05.2019 №355 "Про
затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції
реформування системи
забезпечення населення
культурними послугами"

Директорат Стратегічного
планування та європейської
інтеграції

протягом
року

Київ

Стратегічна сесія щодо створення Музею Буде проведено у 2020
сучасного мистецтва (2)
році

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

м. Київ

Спостереження щодо ефективності
впровадження моніторингу стану
збереження об'єктів культурної
спадщини в рамках дії нової редакції
Порядку обліку об'єктів культурної
спадщини та підготовчих заходів
впровадження електронного обліку
нерухомої культурної спадщини

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

м. Київ

Буде проведено у 2020
році

Указ Президента україни №
837/2019 "Про невідкладні
заходи з проведення реформ та
зміцнення держави"
План заходів з виконання Угоди
про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та
Європейським Союзом,
Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої
сторони, затверджений
постановою Кабінету Міністрів
України від 25 жовтня 2017 р.
№ 1110

Круглі столи, семінари з питань
імплементації Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання
міжнародних
договорів

Конвенція про охорону
нематеріальної культурної
спадщини, Постанова Кабінету
Міністрів України від
25.10.2017 № 1106 "Про
виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС

Круглі столи з органами місцевого
Буде проведено у 2020
самоврядування та місцевими органами році
виконавчої влади щодо системи
управління сферами культури та туризму

Заходи

Цикл семінарів та конференцій
"Академія культурного лідера"

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Цикл стратегічних сесій та круглих
столів з актуальних питань
Виготовлення та поширення
аудіовізуальної, друкованої,
поліграфічної продукції з проблематики
Криму та Донбасу; популяризації ЗСУ,
підтримки ветеранів ООС/АТО,
учасників Революції Гідності;
інформування щодо отримання
соціальних та реабілітаційних послуг;
історії успіху.

Буде проведено у 2020
році
Буде проведено у 2020
році

Заходи

Дослідження громадської думки щодо
розвитку національного бренду України
(Nation Brands Index)

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Популяризація України в світі,
просування інтересів України у
світовому інформаційному просторі

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання
Концепція популяризації
доручень Уряду України у світі та просування
інтересів України у світовому
інформаційному просторі,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2016 р. № 739-р

Проведення загальнонаціонального
соціологічного дослідження
(спостереження) у сфері культури

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Он-лайн конференція з міжнародними
партнерами щодо боротьби з фейками та
протидії інформації

Буде проведено у 2020
році

Заходи

На виконання Розпорядження КМУ від
доручень Уряду 22.05.2019 №355 "Про
затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції
реформування системи
забезпечення населення
культурними послугами"

Ініційовані
Міністерством
Передбачені
програмою
діяльності Уряду

Директорат культурної
спадщини

протягом
року
м. Київ,
Дніпропетров
ська область

Директорат Стратегічного
планування та європейської
інтеграції

протягом
року

Директорат Стратегічного
планування та європейської
інтеграції

протягом
року

МКІП

протягом
року
протягом
року

Відділ з інформаційної
реінтеграції ТОТ

регіони
України

регіони
України
Україна

протягом
року
Відділ з медіа та
інформаційної безпеки

протягом
року

Зарубіжні
країни

Ініційовані
Міністерством

Директорат Стратегічного
планування та європейської
інтеграції

протягом
року

Україна

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Відділ інформаційної
політики євро та
євроатлантичної інтеграції

протягом
року

Київ

Проведення мистецького конкурсу щодо Буде проведено у 2020
проведення циклу круглих столів в
році
регіонах "Висвітлення подій на
Донеччини та Луганщини в умовах
збройної агресії Російської Федерації" із
залученням представників локальних
ЗМІ регіонів у якості учасників конкурсу.

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Відділ з інформаційної
реінтеграції ТОТ

протягом
року

Україна

Реалізація Плану заходів на 2020 рік з
Буде проведено у разі
реалізації Стратегії комунікації у сфері
надходження
європейської інтеграції на 2018-2021
додаткових коштів
роки: проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення
щодо переваг євроатлантичної інтеграції.

Заходи

На виконання Стратегія комунікації у сфері
доручень Уряду європейської інтеграції на
2018— 2021 роки, схвалена
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 25
жовтня 2017 р. № 779-р

Відділ інформаційної
політики євро та
євроатлантичної інтеграції

протягом
року

Україна

Реалізація Плану заходів на 2020 рік
Буде проведено у разі
щодо реалізації Концепції вдосконалення надходження
інформування громадськості з питань
додаткових коштів
євроатлантичної інтеграції України на
2017-2020 роки: проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення щодо переваг
євроатлантичної інтеграції.

Заходи

На виконання
указів
Президента
України

Відділ інформаційної
політики євро та
євроатлантичної інтеграції

протягом
року

Україна

Репрезентативне дослідження щодо
запиту громадян на отримання якісних
послуг

Буде проведено у 2020
році

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Директорат Стратегічного
планування та європейської
інтеграції

протягом
року

Україна

Створення та поширення суспільноБуде проведено у 2020
важливої інформації: проведення
році
інформаційних, комунікаційних
кампаній, публічних заходів,
комунікаційна підтримка суспільноважливих подій; презентація та
популяризації ініціатив та реформ Уряду,
загалом до 30-ти інформаційних заходів.

Заходи

Відділ з медіа та
інформаційної безпеки

протягом
року

Україна

Створення та просування онлайн
бібліотеки доказів російської агресії.

Заходи

Ініційовані
Міністерством

Відділ з інформаційної
реінтеграції ТОТ

протягом
року

Україна

Розробка проєкту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України
щодо функціонування електронного
інформаційного Ресурсу культурної
спадщини та культурних цінностей»

Нормотво
рчість

На виконання
міжнародних
договорів

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Розробка проєкту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження
вимог щодо розміщення реклами в
буферних зонах об’єктів всесвітньої
спадщини»

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Буде проведено у 2020
році

Концепція вдосконалення
інформування громадськості з
питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017-2020
роки, затверджена Указом
Президента України від 21
лютого 2017 року № 43/2017

Передбачені
Постанова Кабінету Міністрів
програмою
України від 12 червня 2020 р. №
діяльності Уряду 471 "Про затвердження
Програми діяльності Кабінету
Міністрів України"

Розробка проєкту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження
Порядку формування та діяльності
кваліфікаційної ради з видачі
кваліфікаційних документів»
Розробка проєкту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до
Порядку видачі свідоцтва на право
вивезення (тимчасового вивезення)
культурних цінностей або відмови в його
видачі, переоформлення, анулювання”

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Нормотво
рчість

На виконання
міжнародних
договорів

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Розробка проєкту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до
Положення про Музейний фонд України»

Нормотво
рчість

Ініційовані
Міністерством

Директорат культурної
спадщини

протягом
року

Наказ «Про затвердження Порядку
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»

Нормотво На виконання Закон України «Про державну
рчість
Закону України підтримку кінематографії в
Україні» конкурсного відбору
кінопроєктів»

Експертна група з кіно

протягом
року

Наказ «Про затвердження Порядку
утворення та роботи експертних комісій
при Раді з державної підтримки
кінематографії та умов їх діяльності»

Нормотво На виконання Закон України «Про державну
рчість
Закону України підтримку кінематографії в
Україні»

Експертна група з кіно

протягом
року

Наказ «Про затвердження Порядку
подання заяв та отримання висновків
щодо проходження
фільмом культурного тесту»

Нормотво На виконання Закон України «Про державну
рчість
Закону України підтримку кінематографії в
Україні» конкурсного відбору
кінопроєктів»

Експертна група з кіно

протягом
року

Розроблення та внесення на розгляд
Уряду розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми розвитку
національної кіноіндустрії на 2020-2025
роки»

Нормотво На виконання Закон України «Про внесення
рчість
Закону України змін до деяких законів України
у зв’язку з набранням чинності
Законом України «Про
державну підтримку
кінематографії в Україні»

Експертна група з кіно

протягом
року

Розроблення проєкту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про кінематографію»

Нормотво На виконання Закон України «Про державну
рчість
Закону України підтримку кінематографії в
Україні»

Експертна група з кіно

протягом
року

Розроблення проєкту Закону України
«Про державну підтримку кінематографії
в Україні» щодо справляння плати за
розгляд заяви про отримання деяких
видів державних субсидій»

Нормотво На виконання Закон України «Про державну
рчість
Закону України підтримку кінематографії в
Україні»

Експертна група з кіно

протягом
року

