Додаток
до плану роботи
МКІП

Назва ЗАХОДУ/НПА

Вид діяльності

Тип заходу
за
ініціатором

Міждисциплінарний Форум "Зона (не)
відчуження

захід

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Уряду проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо діяльності Міністерства
культури та інформаційної політики
України"

Круглий стіл до Міжнародного дня
рідної мови "Мова об'єднує, розмаїття
збагачує"

Відповідальний
структурний
підрозділ

Термін

Місце
проведенн
я заходу

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

лютий

м. Київ

нпа

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

лютий

м.Київ

захід

Ініційовані
Міністерством

ЕГ з державної
мови Директорату
взаємодії

лютий

Нормативно-правовий
акт

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 17 липня
2019 р. № 596

Виплата премії імені Л.М. Ревуцького

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

лютий

м.Київ

Виплата премії імені Леся Курбаса

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

лютий

м.Київ

захід

На виконання
доручень
Уряду

розпорядження
Кабінету Міністрів
України №212-р від
03.03.2020

Директорат
культури і мистецтв

лютий

м.Київ

лютий

Звіт про проведення огляду витрат
державного бюджету в частині
фінансової підтримки національних
театрів, що належить до сфери
управління МКІП

Постанова КМУ «Про затвердження
Порядку, умов та обсягів ввезення на
митну територію України товарів
суб’єктами кінематографії, яким
відповідно до Закону України «Про
державну підтримку кінематографії в
Україні» надається державна підтримка
із звільненням від сплати податку на
додану вартість та ввізного мита»

нпа

пункт 61 підрозділу 2
розділу ХХ «Перехідні
положення»
На виконання
Податкового кодексу
Директорат
Закону
України та підпункт 14
культури і мистецтв
України
пункту 4 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні
положення» Митного
кодексу України

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Уряду проекту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про надання дозволу
на переміщення (перенесення) пам’ятки
містобудування і архітектури
національного значення –
Миколаївської церкви XVII-XVIII ст.

нпа

Ініційовані
Міністерством

Закон України "Про
охорону культурної
спадщини"

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

березень

м.Київ

захід

На виконання
Закону
України

стаття 17 Закону
України "Про
кінематографію",
постанова КМУ від 17
липня 2014 року №277

Директорат
культури і мистецтв

березень

М. Київ

Круглий стіл «Збереження
кінематографічної спадщини в Україні:
організаційні, фінансові, технологічні
та науково-дослідні проблеми та шляхи
їх вирішення»

Розроблення та затвердження проєкту
розпорядження Кабінету Міністрів
України "Деякі питання реалізації
Стратегії інформаційної реінтеграції
тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей"

нпа

На виконання
доручень
Уряду

На виконання Стратегії
інформаційної
реінтеграції Донецької
та Луганської областей,
що схвалена
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 26 липня
2018 р. № 539-р

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

березень

Київ

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

березень

Київ

Розроблення та затвердження проєкту
розпорядження Кабінету Міністрів
України "Деякі питання реалізації
Стратегії інформаційної реінтеграції
тимчасово окупованих територій
Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя"

нпа

На виконання
доручень
Уряду

Виплата премії імені М.В. Лисенка

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

березень

м.Київ

Виплата премії імені Шолом-Алейхема

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

березень

м.Київ

Засідання Комісій з відбору кандидатів
на здобуття стипендій Президента
України для молодих письменників і
митців у сфері музичного, театрального,
образотворчого, хореографічного,
естрадно-циркового мистецтва та
кіномистецтва, молодих майстрів
народного мистецтва та призначення
державних стипендій видатним діячам
культури і мистецтв

захід

На виконання
указів
Президента
України

Указ Президента
України від 23.01.2018
№ 13/2018, Указ
Президента від
27.09.2011 № 2011,
Директорат
Указ Президента
культури і мистецтв
України від 10 вересня
2011 року № 906, Указ
Президента України від
10.09.2011 " 906

березень

м. Київ

Засідання Оргкомітетів з проведення
міжнародних конкурсів: V
Міжнародного музичного конкурсу
імені Миколи Лисенка (номінація
"віолончель"), IV Міжнародного
конкурсу диригентів імені Стефана
Турчака, ХІІІ Міжнародного конкурсу
молодих піаністів пам’яті Володимира
Горовиця ("Горовиць-Дебют". молодша
група), ХХХІІ Міжнародного фестивалю
"Київ Музик Фест-2021"

захід

Постанова КМУ від
03.04.2019 № 287;
Постанова КМУ від
24.10.2018 № 875;
Постанова КМУ від
24.09.2005 № 956;
наказ Мінкультури від
На виконання
30.08.2018 № 759,
Директорат
доручень
зареєстрований в
культури і мистецтв
Уряду
Мінюсті 24.09.2018 за
№ 1092/32544; наказ
Мінкультури від
27.02.2010 № 759,
зареєстрований в
Мінюсті 17.032010 за №
224/17519

березень

м.Київ

Засідання комітетів з присудження
галузевих премій імені Б. М.
Лятошинського, Л. М. Ревуцького, М. В.
Лисенка, А. Ф. Шекери, В. С. Косенка,
Леся Курбаса, Катерини Білокур, М. Г.
Дерегуса, Шолом-Алейхема, М. В.
Гоголя, О. Гончара, Г. Кочура

захід

На виконання
доручень
Уряду

Директорат
культури і мистецтв

березень

м.Київ

Круглий стіл з питань розвитку
українського театру

захід

Ініційовані
Міністерством

З метою реалізації
Директорат
завдань для розвитку
культури і мистецтв
театрального мистецтва

березень

Україна

Постанова КМУ від
23.11.2016 № 841

Всеукраїнська нарада щодо
впровадження оновленої статистичної
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"

захід

У зв’язку з проведенням
реформ децентралізації,
Ініційовані
зміною адміністративноМіністерством територіального устрою
в Україні та оновленням
форм звітності

Аудит чинних міжнародних угод у
сфері туризму та стану міжнародного
співробітництва

захід

Ініційовані
Міністерством

На виконання
доручень
Уряду

Розробка та супровід проекту
розпорядження Кабінету Міністрів
України, яким передбачено схвалення
Концепції Державної цільової програми
розвитку внутрішнього та вїзного
туризму "Мандруй Україною"

нпа

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

березень

Київ

-

Директорат
туризму

березень

Київ

Доручення Премєрміністра України
Дениса Шмигаля від 30
червня 2020 р. №
1854/3.1-20 до литса
Керівника Офісу
Президента України
Андрія Єрмака від 22
червня 2020 р. № 0201/1506

Директорат
туризму

березень

Київ

Створення міжвідомчої робочої групи з
розробки програми з мобільності молоді
та підтримки подорожей літніх людей
(туристичні сертифікати)

Проведення конкурсного відбору
коледжів для участі у пілотному проєкті
«Мистецька освіта без обмежень»

Організація та проведення заходу з
повернення з Нідерландів музейних
предметів виставки "Крим. Золотий
острів у Чорному морі"

захід

Указ Президента
України "Про заходи
щодо підтримки сфери
На виконання
культури, охорони
указів
культурної спадщини,
Президента
розвитку креативних
України
індустрій та туризму" №
329/2020 від 18 серпня
2020 р.

захід

Наказ МКМС від
27.01.2020 № 339 Про
затвердження Концепції
інклюзивної мистецької
освіти. Наказ МКІП від
Ініційовані
Директорат
22.04.2020 року № 1668
Міністерством
культури і мистецтв
Про затвердження
Плану заходів з
реалізації Концепції
інклюзивної мистецької
освіти.

захід

Рішення окружного суду
ГУ охорони
Ініційовані
м. Амстердама від
культурної
Міністерством
14.12.2016 року
спадщини та музеїв

Директорат
туризму

березень

Київ

березень

мм. Київ,
Харків,
Одеса,
Львів,
Запоріжжя

березень

м.
Амстердам
(Королівств
о
Нідерланди)

Розробка та супровід проекту
постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення зміни до пункту 2
Порядку надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання)»

Розробка, супровід та прийняття
наказу "Деякі питання встановлення
категорій готелям та іншим обєктам,
що призначаються для надання послуг з
тимчасового розміщення (проживання)"

нпа

Постанова Кабінету
Міністрів України від 15
березня 2006 р. № 297
Ініційовані
"Про затвердження
Міністерством Порядку надання послуг
з тимчасового
розміщення
(проживання)"

Директорат
туризму

березень

Київ

нпа

Постанова Кабінету
Міністрів України від 29
липня 2009 р. № 803
"Про затвердження
Порядку встановлення
Ініційовані
категорій готелям та
Міністерством
іншим об'єктам, що
призначаються для
надання послуг з
тимчасового
розміщення
(проживання)"

Директорат
туризму

березень

Київ

Постанова Кабінету
Міністрів України від 29
липня 2009 р. № 803
"Про затвердження
Порядку встановлення
Ініційовані
категорій готелям та
Міністерством
іншим об'єктам, що
призначаються для
надання послуг з
тимчасового
розміщення
(проживання)"

Директорат
туризму

березень

Київ

Розробка та супровід проекту
постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку
встановлення категорій готелям та
іншим об'єктам, що призначаються для
надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання)»

Виплата премії імені Б.М.
Лятошинського

Круглий стіл на тему “Леся Українка в
ХХІ столітті: аналіз, інтерпретації,
контексти"

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

I квартал

м.Київ

захід

постанова ВРУ від
На виконання 08.02.2018 № 2286 "Про
Директорат
доручень
відзначення 150-річчя з
культури і мистецтв
Уряду
дня народження Лесі
Українки"

I квартал

м. Київ

захід

постанова ВРУ від
На виконання 08.02.2018 № 2286 "Про
Директорат
доручень
відзначення 150-річчя з
культури і мистецтв
Уряду
дня народження Лесі
Українки"

I квартал

Культурно-мистецький проект "Леся
Українка: 150 імен"

захід

постанова ВРУ від
На виконання 08.02.2018 № 2286 "Про
Директорат
доручень
відзначення 150-річчя з
культури і мистецтв
Уряду
дня народження Лесі
Українки"

I квартал

Форум до дня народження Т. Шевченка

захід

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культури і мистецтв

I квартал

Засідання робочої групи щодо
оновлення змісту вищої та фахової
передвищої освіти у галузі
аудіовізуального мистецтв (з
представниками індустрії та ЗВО)

захід

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культури і мистецтв

квітень

м. Київ

Всеукраїнська нарада з обговорення
розробки механізму вивчення потреби
економіки (ринку праці) у фахівцях
мистецької сфери

захід

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культури і мистецтв

квітень

Київ

Виплата премії імені Олеся Гончара

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

квітень

м.Київ

Виплата премії імені М.В. Гоголя

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

квітень

м.Київ

нпа

На виконання
Закону
України

пункт 1 частини шостої
статті 9 Закону України
Директорат
«Про державну
культури і мистецтв
підтримку
кінематографії в Україні»

квітень

Культурно-мистецька акція в рамках
відзначення 150-річчя від дня
народження Лесі Українки

Наказ МКІП «Про затвердження
Порядку утворення експертних комісій
Ради з державної підтримки
кінематографії та умов їх діяльності»

Дорожня карта з
оновлення змісту
мистецької освіти

м. Київ

Наказ МКІП «Про затвердження
Порядку прийняття Радою з державної
підтримки кінематографії рішення
щодо надання державної субсидії на
заходи кінокомісій, спрямовані на
просування (промоцію) локацій України
як привабливого місця для створення
кінематографічної та аудіовізуальної
продукції»

нпа

На виконання
Закону
України

Розробка Положення Всеукраїнського
конкурсу "Краща мистецька школа
2021"

нпа

Ініційовані
Міністерством

пункт 4 частини першої
статті 10 Закону
Директорат
України «Про державну
культури і мистецтв
підтримку
кінематографії в Україні»

Концепція сучасної
мистецької школи

Директорат
культури і мистецтв

квітень

квітень

Київ

Розробка ТЗ до програмного
забезпечення процедури сертифікації
педагогічних працівників мистецьких
шкіл та мистецьких ліцеїв

Наказ МКІП «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» (нова
редакція)

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

Тренінг-семінар для майстрів народних
художніх промислів

захід

нпа

Закону України «Про
Ініційовані
Директорат
освіту» від 05.09.2017 №
Міністерством
культури і мистецтв
2145-VIII

квітень

пункт 1 частини першої
статті 10 Закону
Директорат
України «Про державну
культури і мистецтв
підтримку
кінематографії в Україні»

квітень

На виконання
Закону
України

захід

На виконання
міжнародних
договорів

захід

Ініційовані
Міністерством

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

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

травень

м. Київ,
Дніпропетр
овська
область

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

травень

Полтавська
область

захід

Постанова ВРУ від
На виконання 18.06.2020 № 732 "Про
Директорат
доручень
відзначення 150-річчя з
культури і мистецтв
Уряду
дня народження Василя
Стефаника"

травень

захід

Закон України від 7
жовтня 2015 року №
720-VIII Про
ратифікацію Угоди між
Урядом України та
На виконання Європейською Комісією
міжнародних
про участь України у
договорів
програмі "Креативна
Європа": програма
Європейського Союзу
для сектору культури та
креативності, та про
співробітництво між

травень

Проведення І стратегічної сесії щодо
розробки механізму фінансування
наукової діяльності мистецьких ЗВО за
результатами атестації мистецьких ЗВО
в частині наукової роботи

захід

Постанова КМУ від 22
серпня 2018 року № 652
«Порядок проведення
Ініційовані
державної атестації
Директорат
Міністерством закладів вищої освіти в культури і мистецтв
частині провадження
ними наукової (науковотехнічної) діяльності»

травень

Київ

Виплата премії імені А.Ф. Шекери

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

травень

м.Київ

захід

На виконання
указів
Президента
України

Указ Президента
України №459/2020

Директорат
культури і мистецтв

травень

м.Київ

Проведення урочистостей з нагоди
відзначення 150-річчя з дня
народження В. Стефаника (літературномистецькі читання)

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

Урочисті заходи з нагоди відзначення
30-ї річниці незалежності України

Управління
міжнародного
співробітництва

м.Київ

Засідання робочих груп для
розробників професійних стандартів
викладачів та концертмейстерів
мистецьких ліцеїв та мистецьких шкіл
(5 заходів) та змісту сертифікації
педагогічних працівників

Наказ "Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв
України від 05 травня 1999 року № 275
"Про затвердження Типових правил
користування бібліотеками в Україні"
Міжнародна конференція з актуалізації
Попереднього списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО

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

захід

ч.3 ст. 51 Закону
Ініційовані
Директорат
України «Про освіту» від
Міністерством
культури і мистецтв
05.09.2017 № 2145-VIII

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

травень

м. Київ

нпа

Ініційовані
Міністерством

Відповідно до статей 1920, 23 Закону України
«Про бібліотеки і
бібліотечну справу»

захід

На виконання
міжнародних
договорів

Конвенція про охорону
Директорат
всесвітньої культурної
культурної
та природної спадщини спадщини та музеїв

травень

м. Київ

захід

Угода між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща про
співробітництво у
На виконання
справі охорони та
ГУ охорони
міжнародних повернення втрачених і
культурної
договорів
незаконно переміщених спадщини та музеїв
під час Другої світової
війни культурних
цінностей від
25.06.1996 року

травень

Україна

травень

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

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

Репрезентативне дослідження
культурних практик громадян

Угода між Урядом
України та Урядом
Федеративної
Республіки Німеччина
про культурне
співробітництво від
15.02.1993 року

захід

На виконання
міжнародних
договорів

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

травень

м.
Магдебург,
Федеративн
а
Республіка
Німеччини

захід

Угода між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща про
співробітництво у
На виконання
справі охорони та
ГУ охорони
міжнародних повернення втрачених і
культурної
договорів
незаконно переміщених спадщини та музеїв
під час Другої світової
війни культурних
цінностей від
25.06.1996 року

травень

Республіка
Польща

захід

Ініційовані
Міністерством

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

травень

Розробка методології щодо
вимірювання індексу ідентичності
(згуртованості, консолідації суспільства)

захід

Ініційовані
Міністерством

Круглий стіл "Мова як елемент
національної безпеки"

захід

На виконання
доручень
Уряду

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Уряду проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін
до Положення про Музейний фонд
України».

нпа

Розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України проєкт
Указу Президента України "Про
Стратегію комунікації державної
політики євроатлантичної
інтеграції України"

нпа

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 17 липня
2019 р. № 596

Ініційовані
Закон України "Про
Міністерством музеї та музейну справу"

Ініційовані
Міністерством

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

травень

ЕГ з державної
мови Директорату
взаємодії

травень

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

червень

м.Київ

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

червень

Київ

Запуск онлайн-платформи з вивчення
кримськотатарської мови

Наказ МКІП "Про затвердження
порядку надання грантів для
поповнення бібліотечних фондів
бібліотек ОТГ"

Розроблення та внесення на розгляд
Уряду проєкту Стратегії інформаційної
безпеки України

Омнібус для індикаторів Програми
діяльності Уряду

На виконання
доручень
Уряду

На виконання Стратегії
інформаційної
реінтеграції Автономної
Республіки Крим та м.
Севастополя, схваленої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 27 грудня
2018 року № 1100-р

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

червень

нпа

Ініційовані
Міністерством

Стратегія розвитку
бібліотечної справи на
період до 2025 року
"Якісні зміни бібліотек
для забезпечення
сталого розвитку
України" та Державна

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

червень

нпа

На виконання
указів
Президента
України

На виконання Стратегії
національної безпеки
України, введеної в дію
Указом Президента
України від 14 вересня
2020 року № 392/2020

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

червень

Київ

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

червень

Україна

захід

захід

Ініційовані
Міністерством

Україна

Мистецький проект лауреата премії
імені Б М. Лятошинського 2021 року

захід

Наказ Мінкультури від
11.04.2017 № 298 «Про
затвердження
Положення про премію
Ініційовані
імені М. Б.
Міністерством
Лятошинського»,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції
України 03.05.2017 за
№ 562/30430

Наказ Мінкультури від
25.05.2017 № 454 «Про
затвердження
Положення про премію
Ініційовані
імені Л. М. Ревуцького»,
Міністерством
зареєстрований в
Міністерстві юстиції
України 19.06.2017 за
№ 774/30642
Наказ Мінкультури від
13.05.2017 № 417 «Про
затвердження
Ініційовані
Положення про премію
Міністерством
імені М.В. Лисенка»,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції

Директорат
культури і мистецтв

червень

м.Київ

Директорат
культури і мистецтв

червень

м.Київ

Директорат
культури і мистецтв

червень

м. Київ

м. Опішня

Мистецький проект лауреатів премії
імені Л. М. Ревуцького 2021 року

захід

Мистецький проект лауреатів премії
імені М. В. Лисенка 2021 року

захід

Міжнародний гончарський молодіжний
сімпозіум з керамології (Міжнародний
молодіжний гончарський фестиваль)

захід

Ініційовані
Міністерством

Наказ Міністерства
Директорат
культури та
культури і мистецтв
інформаційної політики

червень

Законопроєкт "Про внесення змін до
Закону України "Про гастрольні заходи
в Україні"

нпа

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культури і мистецтв

червень

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-арвк "Зведена звітність, державних,
публічних та інших бібліотек" та
Інструкцій щодо їх заповнення"

Нормативно-правове регулювання
реалізації проєкту "Будинок музики"

Визначення механізму і джерел
фінансування забезпечення організації
туристичних подорожей Україною,
зокрема для школярів, студентів та
громадян похилого віку (туристичні
сертифікати)

нпа

Ініційовані
Міністерством

Указ Президента
України №329/2020
"Про заходи щодо
підтримки сфери
культури, охорони
культурної спадщини,
розвитку креативних
індустрій та туризму"

нпа

На виконання
указів
Президента
України

нпа

Указ Президента
України "Про заходи
щодо підтримки сфери
На виконання
культури, охорони
указів
культурної спадщини,
Президента
розвитку креативних
України
індустрій та туризму" №
329/2020 від 18 серпня
2020 р.

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

червень

Директорат
культури і мистецтв

червень

Директорат
туризму

червень

Київ

Наказ МКІП "Про затвердження
положення конкурсу на кращу
мистецьку школу"

нпа

Засідання робочих груп для
розробників професійних стандартів
викладачів та концертмейстерів
мистецьких ліцеїв та мистецьких шкіл
(5 заходів) та змісту сертифікації
педагогічних працівників

Цикл 5 круглих столів "Центр
культурних послуг як інструмент
посилення згуртованості громад"

І модуль реалізації Концепції
інклюзивної мистецької освіти:
пілотний проєкт "Мистецька освіта без
обмежень" (2 етап)

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культури і мистецтв

червень

захід

ч.3 ст. 51 Закону
Ініційовані
Директорат
України «Про освіту» від
Міністерством
культури і мистецтв
05.09.2017 № 2145-VIII

червень

м. Київ

захід

Розпорядження КМУ від
22 травня 2019 р. №
355 "Про затвердженян
На виконання
плану заходів щодо
доручень
реалізації Концепції
Уряду
реформування системи
забезпечення населення
культурними послугами"

червень

регіони
України

захід

Наказ МКМС від
27.01.2020 № 339 Про
затвердження Концепції
інклюзивної мистецької
освіти. Наказ МКІП від
Ініційовані
Директорат
22.04.2020 року № 1668
Міністерством
культури і мистецтв
Про затвердження
Плану заходів з
реалізації Концепції
інклюзивної мистецької
освіти.

червень

Київ

Ініціатива

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

Семінар для керівників фахових
мистецьких коледжів "Фаховий
мистецький коледж - центр підготовки
кадрів для регіональних потреб у сфері
культури"

захід

Ініційовані
Міністерством

Організація та проведення заходу з
питань передачі Україні зі Швеції
картини "Свята Варвара"

захід

Ініційовані
Міністерством

Наказ МКІП "Про затвердження
порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та
комунальних мистецьких ліцеїв"

нпа

Семінар з обговорення результатів
спостереження оцінки впливу видатної
універсальної цінності об'єкта
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
"Дерев'яні церкви карпатського регіону
України та Польщі"

захід

Реалізація закону про
фахову передвищу
освіту

Директорат
культури і мистецтв

червень

Київ

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

червень

Королівство
Швеція

На виконання
Стаття 9 Закону
Директорат
Закону
України "Про повну
культури і мистецтв
України
загальну середню освіти"

червень

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

червень

Ініційовані
Міністерством

м. Київ

Сплата внеску України до
Міжнародного центру вивчення питань
збереження та відновлення культурних
цінностей (ICCROM)

захід

Закон України від
7.10.15 № 720 "Про
приєднання України до
На виконання
Міжнародного центру
міжнародних
вивчення питань
договорів
збереження та
відновлення культурних
цінностей"

Візити Міністрів

захід

Ініційовані
Міністерством

захід

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

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

Управління
міжнародного
співробітництва

червень

Управління
міжнародного
співробітництва

червень

липень

Національн
ий КиєвоПечерський
історикокультурний
заповідник

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

Наказ МКІП «Про затвердження
Порядку прийняття Радою з державної
підтримки кінематографії рішення
щодо надання державної субсидії для
фінансування фундаментальних та
прикладних досліджень, а також
освітньої діяльності у сфері
кінематографії, у тому числі
виробництва (створення) фільмів
студентами, навчання в Україні та за
кордоном тощо

Круглий стіл з розгляду та обговорення
кращих тенденцій у сфері графіки

нпа

На виконання
Закону
України

нпа

На виконання
Закону
України

захід

Закон України "Про
охорону культурної
спадщини"

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

липень

пункт 4 частини першої
статті 10 Закону
Директорат
України «Про державну
культури і мистецтв
підтримку
кінематографії в Україні»

липень

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

липень

м. Київ

м. Київ

Конференція "Створення та
функціонування оптимальних мереж
закладів культури місцевого рівня"

захід

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

Інформаційне та організаційне
забезпечення участі України у 59-й
Венеціанській бієнале сучасного
мистецтва

захід

Ініційовані
Міністерством

захід

На виконання Указу
На виконання Президента України 21
указів
жовтня 2020 р.
Президента
№ 459/2020 "Про
України
відзначення 30-ї річниці
незалежності України"

Висвітлення заходів з підготовки та
відзначення 30-ї річниці незалежності
України

-

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

липень

Ужгород

Управління
міжнародного
співробітництва

липень

м. Венеція,
Італійська
Республіка

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

серпень

Україна

Розпорядження КМУ “Про схвалення
Концепції Загальнодержавної програми
розвитку національної кіноіндустрії на
2021-2026 роки”

Фестиваль народних художніх
промислів "Український бренд"

нпа

захід

ІІ модуль реалізації Концепції
інклюзивної мистецької освіти:
пілотний проєкт "Мистецька освіта без
обмежень" (2 етап)

захід

Наказ "Про затвердження методичних
рекомендацій щодо ефективності
роботи бібліотек"

нпа

Наказ МКІП "Про затвердження
порядку переведення учнів мистецьких
ліцеїв на наступний рік навчання"

нпа

пункт 3 розділу ІІ
«Прикінцеві положення»
Закону України «Про
внесення змін до деяких
На виконання
законів України у
Директорат
Закону
зв’язку з набранням
культури і мистецтв
України
чинності Закону
України «Про державну
підтримку
кінематографії в Україні»

Ініційовані
Міністерством

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

Наказ МКМС від
27.01.2020 № 339 Про
затвердження Концепції
Ініційовані
Директорат
інклюзивної мистецької
Міністерством
культури і мистецтв
освіти. Наказ МКІП від
22.04.2020 року № 1668
Про затвердження
Директорат
Ініційовані
книговидання та
Міністерством
креативних
індустрій

На виконання
Стаття 13 Закону
Директорат
Закону
України "Про повну
культури і мистецтв
України
загальну середню освіту"

серпень

серпень

Київ

серпень

Одеса

серпень

серпень

Розробка та супровід проекту
розпорядження Кабінету Міністрів
України, яким передбачено
затвердження Державної цільової
програми розвитку внутрішнього та
вїзного туризму "Мандруй Україною"

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Уряду проєкту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення
механізмів захисту журналістів від
протиправних посягань»
Проєкт Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про народні
художні промисли"

Круглий стіл з підготовки та
проведення Бієнале сучасного
мистецтва у 2022 році

ХХХІІ Міжнародний фестиваль «Київ
Музик Фест-2021»

нпа

На виконання
доручень
Уряду

Доручення Премєрміністра України
Дениса Шмигаля від 30
червня 2020 р. №
1854/3.1-20 до литса
Керівника Офісу
Президента України
Андрія Єрмака від 22
червня 2020 р. № 02-

Директорат
туризму

вересень

Київ

вересень

Київ

нпа

Ініційовані
Міністерством

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

нпа

Ініційовані
Міністерством

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

вересень

Директорат
культури і мистецтв

вересень

м. Одеса

Директорат
культури і мистецтв

вересень

м. Київ

захід

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

Аудит стану реалізації повноважень
місцевих державних адміністрацій у
сфері туризу та курортів, а також
регіональних програм розвитку сфери
туризму та курортів

захід

Ініційовані
Міністерством

ІІІ модуль реалізації Концепції
інклюзивної мистецької освіти:
пілотний проєкт "Мистецька освіта без
обмежень" (2 етап)

Нарада з питань мистецької освіти з
керівниками структурних підрозділів у
сфері культури обласних, Київської
міської державних адміністрацій

Міжнародний форум "Креативна
Україна"

Директорат
туризму

вересень

Київ

захід

Наказ МКМС від
27.01.2020 № 339 Про
затвердження Концепції
інклюзивної мистецької
освіти. Наказ МКІП від
Ініційовані
Директорат
22.04.2020 року № 1668
Міністерством
культури і мистецтв
Про затвердження
Плану заходів з
реалізації Концепції
інклюзивної мистецької
освіти.

вересень

Харків

захід

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культури і мистецтв

вересень

Київ

захід

Ініційовані
Міністерством

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

вересень

м. Київ

вересень

м. Київ

вересень

м. Київ

Організація та проведення зустрічі
співголів Змішаної українськонімецької комісії з питань повернення
та реституції втрачених та незаконно
переміщених під час та внаслідок
Другої світової війни культурних
цінностей

захід

Виплата Державної премії України
імені Олександра Довженка

захід

-

Угода між Урядом
України та Урядом
На виконання
Федеративної
ГУ охорони
міжнародних
Республіки Німеччина
культурної
договорів
про культурне
спадщини та музеїв
співробітництво від
15.02.1993 року
Постанова КМУ від
На виконання
12.12.1994 №833,
Директорат
доручень
розпорядження КМУ від культури і мистецтв
Уряду
14.09.2005 №395-р

Семінар про результати роботи
експертів по роботі з архівами
національної пам'яті для роботи в
архівах Канади, діджиталізація
українських архівів

Завершення виробництва (створення)
національних фільмів патріотичного
спрямування, розпочате у 2018 році

Методичне забезпечення органів
виконавчої влади щодо практичної
реалізації положень Закону України
"Про доступ до публічної інформації", у
тому числі підвищення кваліфікації
державних службовців

Міжнародний музейний форум

захід

На виконання
міжнародних
договорів

захід

На виконання
доручень
Уряду

захід

захід

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 05.09.201 8
№ 686-р,

Ініційовані
Міністерством

Ініційовані
Міністерством

Статті 3 і 26 Закону
України "Про музеї та
музейну справу",
Положення про
Міністерство культури

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

вересень

Директорат
культури і мистецтв

вересень

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

III квартал

Україна

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

жовтень

м.Київ

Канада

Всеукраїнська конференція "Система
охорони, збереження та управління
об’єктами всесвітньої спадщини"

Міжнародна науково-практична
конференція "Об'єкти всесвітньої
спадщини як осередки сталого
розвитку"

захід

захід

Ініційовані
Міністерством

Закон України "Про
охорону культурної
спадщини"

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

жовтень

м. Київ

На виконання
Закону
України

Закон України "Про
охорону культурної
спадщини"

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

жовтень

Національн
ий КиєвоПечерський
історикокультурний
заповідник

Конвенція про захист
культурних цінностей у
разі збройного
конфлікту, Закон
України від 30.04.2020
№ 585-ІХ "Про
приєднання України до
Другого протоколу до
Гаазької конвенції про
захист культурних
цінностей у разі
збройного конфлікту
1954 року"

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

жовтень

м. Київ

Директорат
культури і мистецтв

жовтень

м. Київ

Круглі столи, семінари щодо
Імплементації Конвенції про захист
культурних цінностей у разі збройного
конфлікту

захід

На виконання
міжнародних
договорів

Круглий стіл з обговорення
можливостей реалізації моделі дуальної
форми здобуття мистецької освіти для
спеціальності 021 Аудіовізуальне
мистецтво та виробництво

захід

Ініційовані
Міністерством

Засідання робочих груп для
розробників професійних стандартів
викладачів та концертмейстерів
мистецьких ліцеїв та мистецьких шкіл
(5 заходів) та змісту сертифікації
педагогічних працівників

Проведення ІІ стратегічної сесії щодо
розробки механізму фінансування
наукової діяльності мистецьких ЗВО за
результатами атестації мистецьких ЗВО
в частині наукової роботи

IV модуль з реалізації Концепції
інклюзивної мистецької освіти:
пілотний проєкт "Мистецька освіта без
обмежень" (2 етап)

захід

ч.3 ст. 51 Закону
Ініційовані
Директорат
України «Про освіту» від
Міністерством
культури і мистецтв
05.09.2017 № 2145-VIII

жовтень

м. Київ

захід

Постанова КМУ від 22
серпня 2018 року № 652
«Порядок проведення
Ініційовані
державної атестації
Директорат
Міністерством закладів вищої освіти в культури і мистецтв
частині провадження
ними наукової (науковотехнічної) діяльності»

жовтень

Київ

захід

Наказ МКМС від
27.01.2020 № 339 Про
затвердження Концепції
інклюзивної мистецької
освіти. Наказ МКІП від
Ініційовані
Директорат
22.04.2020 року № 1668
Міністерством
культури і мистецтв
Про затвердження
Плану заходів з
реалізації Концепції
інклюзивної мистецької
освіти.

жовтень

Львів

Наказ "Про затвердження типового
положення про публічну бібліотеку"

Організація та проведення заходу з
повернення з Нідерландів ікон

Організація та проведення п'ятого
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

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

нпа

Ініційовані
Міністерством

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

жовтень

захід

Ініційовані
Міністерством

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

жовтень

Королівство
Нідерланди

захід

Угода між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща про
На виконання
співробітництво у
ГУ охорони
міжнародних
справі охорони та
культурної
договорів
повернення втрачених і спадщини та музеїв
незаконно переміщених
під час Другої світової
війни культурних

жовтень

Республіка
Польща

захід

Угода між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща про
співробітництво у
На виконання
справі охорони та
ГУ охорони
міжнародних повернення втрачених і
культурної
договорів
незаконно переміщених спадщини та музеїв
під час Другої світової
війни культурних
цінностей від
25.06.1996 року

жовтень

Республіка
Польща

Організація та проведення VIІ
засідання Міжурядової українськопольської комісії у справі охорони та
повернення втрачених і незаконно
переміщених під час Другої світової
війни культурних цінностей

захід

Загальнонаціональне соціологічне
дослідження (спостереження)
громадської думки у сфері культури

захід

Вікі-форум "Шляхи розвитку
україномовного сегменту Вікіпедії"

захід

Сплата внеску України до
Міжнародного Фонду культурного
розмаїття (ЮНЕСКО)

захід

Угода між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща про
На виконання
ГУ охорони
співробітництво у
міжнародних
культурної
справі охорони та
договорів
повернення втрачених і спадщини та музеїв
незаконно переміщених
під час Другої світової
війни культурних
Директорат
стратегічного
Ініційовані
планування та
Міністерством
європейської
інтеграції

жовтень

м. Київ

жовтень

На виконання
доручень
Уряду

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 17 липня
2019 р. № 596

ЕГ з державної
мови Директорату
взаємодії

жовтень

На виконання
міжнародних
договорів

Закон України N 1811VI (1811-17) від
20.01.2010 "Про
ратифікацію Конвенції
про охорону та
заохочення розмаїття
форм культурного
самовираження

Управління
міжнародного
співробітництва

жовтень

Київ

Координаційна зустріч представників
української мережі Днів європейської
спадщини

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

Премія за збереження та охорону
нематеріальної культурної спадщини

захід

захід

захід

На виконання
міжнародних
договорів

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

Управління
міжнародного
співробітництва

жовтень

м. Львів
або zoom

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

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

листопад

м. Київ

На виконання
доручень
Уряду

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

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

листопад

м. Київ

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Уряду проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 р. № 316
«Про затвердження Порядку видачі
дозволів на проведення археологічних
розвідок, розкопок, інших земляних
робіт на території пам'ятки,
охоронюваній археологічній території, в
зонах охорони, в історичних ареалах
населених місць, а також досліджень
решток життєдіяльності людини, що
містяться під земною поверхнею, під
водою на території України».

нпа

Ініційовані
Міністерством

Наказ МКІП "Про затвердження
методичних рекомендацій з
упровадження дуальної форми здобуття
освіти за мистецькими спеціальностями"

нпа

Перша фаза пілотного проекту
впровадження Реєстру майстрів
народних художніх промислів

захід

Закон України "Про
охорону культурної
спадщини"

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

листопад

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культури і мистецтв

листопад

Ініційовані
Міністерством

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

листопад

м. Київ

Засідання робочих груп для
розробників професійних стандартів
викладачів та концертмейстерів
мистецьких ліцеїв та мистецьких шкіл
(5 заходів) та змісту сертифікації
педагогічних працівників

захід

ч.3 ст. 51 Закону
Ініційовані
Директорат
України «Про освіту» від
Міністерством
культури і мистецтв
05.09.2017 № 2145-VIII

листопад

м. Київ

Виплата премії імені Григорія Кочура

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

листопад

м.Київ

Виплата премії імені В.С. Косенка

захід

На виконання
доручень
Уряду

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Директорат
культури і мистецтв

листопад

м. Київ

Розробка типових навчальних програм
базового підрівня початкової
мистецької освіти

захід

Ініційовані
Міністерством

Концепція сучасної
мистецької школи

Директорат
культури і мистецтв

листопад

захід

На виконання
постанов
Верховної
Ради України

Постанова ВРУ від
08.02.2018 № 2286

Управління
міжнародного
співробітництва

листопад

Відзначення 150-річчя з дня
народження Лесі Українки у штабквартирі ЮНЕСКО

м. Париж,
Французька
Республіка

V модуль реалізації Концепції
інклюзивної мистецької освіти:
пілотний проєкт "Мистецька освіта без
обмежень" (2 етап)

Заходи в рамках Всеукраїнського
конкурсу "Краща мистецька школа"
2021

захід

захід

Наказ МКМС від
27.01.2020 № 339 Про
затвердження Концепції
інклюзивної мистецької
освіти. Наказ МКІП від
Ініційовані
Директорат
22.04.2020 року № 1668
Міністерством
культури і мистецтв
Про затвердження
Плану заходів з
реалізації Концепції
інклюзивної мистецької
освіти.

листопад

Запоріжжя

листопад

м. Київ

Ініційовані
Міністерством

Концепція сучасної
мистецької школи,
затверджена наказом
Міністерства культури
України від 20 грудня
2017 р. № 1434

Директорат
культури і мистецтв

Угода між Урядом
України та Урядом
Федеративної
Республіки Німеччина
про культурне
співробітництво від
15.02.1993 року

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

листопад

м. Берлін,
Федеративн
а
Республіка
Німеччина

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

листопад

Французька
Республіка

Організація та проведення ХІІІ
засідання Змішаної українськонімецької комісії з питань повернення
та реституції втрачених та незаконно
переміщених під час та внаслідок
Другої світової війни культурних
цінностей

захід

На виконання
міжнародних
договорів

Організація та проведення заходу з
повернення з Франції картини
П.Сластьона, втраченої і незаконно
переміщеної під час Другої світової
війни

захід

Ініційовані
Міністерством

Організація та провдення заходу з
повернення культурних цінностей
українського походження (робота
експертів у Центральному інституті
історії мистецтва у Мюнхені)

захід

На виконання
міжнародних
договорів

Організація та проведення заходу з
повернення з Німеччини предметів
релігійного культу

захід

Ініційовані
Міністерством

Семінар з обговорення результатів
спостереження оцінки впливу видатної
універсальної цінності об'єкта
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
"Архітектурний ансамбль Резиденція
митрополитів Буковини і Далмації"

захід

Ініційовані
Міністерством

Угода між Урядом
України та Урядом
Федеративної
Республіки Німеччина
про культурне
співробітництво від
15.02.1993 року

листопад

м. Мюнхен,
Федеративн
а
Республіка
Німеччина

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

листопад

Федеративн
а
Республіка
Німеччини

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

листопад

м. Київ

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

Організація та проведення заходу з
повернення з Франції картини Дірка
ван Делена "Вихід на прогулянку",
втраченої і незаконно переміщеної під
час Другої світової війни

Форум до Дня української писемності
та мови

захід

Ініційовані
Міністерством

захід

Ініційовані
Міністерством

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 17 липня
2019 р. № 596

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

листопад

Французька
Республіка

ЕГ з державної
мови Директорату
взаємодії

листопад

Київ

нпа

На виконання
указів
Президента
України

Указ Президента від 08
листопада 2019 року №
837/2019 «Про
невідкладні заходи з
проведення реформ та
зміцнення держави»

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

грудень

м. Київ

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Уряду проєкту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 р. № 318
«Про затвердження Порядку
визначення меж та режимів
використання історичних ареалів
населених місць, обмеження
господарської діяльності на території
історичних ареалів населених місць».

нпа

Ініційовані
Міністерством

Закон України "Про
охорону культурної
спадщини"

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

грудень

м. Київ

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Уряду проекту Закону України „Про
внесення змін до деяких законів
України щодо переміщення та
повернення культурних цінностей”

нпа

Ініційовані
Міністерством

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

грудень

м.Київ

Супровід проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо збереження
традиційного характеру середовища та
протидії хаотичній забудові»

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

грудень

Київ

Директорат
культури і мистецтв

грудень

м.Київ

Забезпечення розбудови в Україні
системи урядових комунікацій

захід

На виконання
указів
Президента
України

Виплата премії імені М.Г. Дерегуса

захід

На виконання
доручень
Уряду

Мистецький проект лауреата премії
імені В.С. Косенка 2021 року

захід

Наказ Мінкультури від
25.05.2017 № 455 «Про
затвердження
Положення про премію
Ініційовані
імені В. С. Косенка»,
Міністерством
зареєстрований в
Міністерстві юстиції
України 16.06.2017 за
№ 756/30624

Директорат
культури і мистецтв

грудень

м.Київ

Виплата премії імені Катерини Білокур

захід

На виконання
доручень
Уряду

Директорат
культури і мистецтв

грудень

м.Київ

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.11.2016 №841

Всеукраїнський фестиваль творчості
осіб з обмеженими фізичними
можливостями «Барви життя»

захід

На виконання
доручень
Уряду

Директорат
культури і мистецтв

грудень

м.Київ

Виплата грантів у галузі
кінематографії для створення та
реалізації творчих проєктів

захід

Указ Президента
України від 20.10.1998
На виконання
№ 1152 «Про державну
указів
Директорат
підтримку культури і
Президента
культури і мистецтв
мистецтва» (зі змінами),
України
Положення про порядок
надання грантів

грудень

Україна

Концепція створення та
функціонування Державного фонду
фільмів

захід

На виконання
Закону
України

Директорат
культури і мистецтв

грудень

нпа

абзац третім частини
п’ятої розділу ІІІ
На виконання Прикінцеві та перехідні
Директорат
Закону
положення Закону
культури і мистецтв
України
України «Про державну
підтримку
кінематографії в Україні»

грудень

нпа

Указ Президента
України "Про заходи
щодо підтримки сфери
На виконання
культури, охорони
указів
культурної спадщини,
Президента
розвитку креативних
України
індустрій та туризму" №
329/2020 від 18 серпня
2020 р.

грудень

Постанова КМУ “Про впровадження
єдиної державної системи електронного
обліку квитків, реалізованих
кінотеатрами, «Єдиний електронний
квиток»”

Розробка та внесення на розгляд Уряду
проект акта, що передбачає реалізацію
визначеного механізму забезпечення
організації туристичних подорожей
Україною, зокрема для школярів,
студентів та громадян похилого віку
(туристичні сертифікати)

Постанова КМУ від
01.08.12 № 706

стаття 17 Закону
України "Про
кінематографію"

Директорат
туризму

Київ

Виплата премії за збереження та
охорону нематеріальної культурної
спадщини

захід

На виконання
доручень
Уряду

Семінар з обговорення результатів
спостереження оцінки впливу видатної
універсальної цінності об'єкта
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
"Історичний центр міста Львова"

захід

Ініційовані
Міністерством

Круглий стіл "Меценатська діяльність у
сфері культури: існуючий стан та
потреби змін"

Цикл семінарів та конференцій
“Академія культурного лідера”

Постанова Кабінету
Міністрів України віл
23.11.2016 №841

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

грудень

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

грудень

захід

Концепція реформи
фінаснування системи
забезпечення населення
На виконання культурними послугами,
доручень
схвалена
Уряду
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 19 серпня
2020 р. № 1035

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

друге
півріччя

Київ

захід

Концепція
реформування системи
забезпечення населення
На виконання культурними послугами,
доручень
схвалена
Уряду
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 23 січня
2019 № 27

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

протягом
року

регіони
України

Проведення стратегічних сесій з метою
обговорення шляхів розвитку
креативної економіки, зокрема за
напрямами креативних індустрій,
народних художніх промислів,
креативних хабів, державноприватного партнерства, національних
інвестиційних проектів.

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

протягом
року

Серія навчальних онлайн семінарів з
запровадження нових технологій
(Microsoft 365)

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

протягом
року

Серія навчальних онлайн семінарів з
наповнення пілотного проекту збору
первинних даних 3х регіонів

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

протягом
року

Директорат
культурної
спадщини та музеїв

протягом
року

Проведення майстер-класів, лекцій,
семінарів, круглих столів, конференцій
із запрошенням українських та
іноземних мистецтвознавців,
художників, кураторів, галеристів і
всіх, кого цікавить стан і проблеми
сучасного мистецтва в Україні

захід

захід

Ініційовані
Міністерством

Ініційовані
Міністерством

м. Київ

м.Київ

Серія круглих столів для обговорення та
представлення Загальнодержавної
програми розвитку національної
кіноіндустрії на 2021-2026 роки та її
концепції

Цикл круглих столів "Оновлення
системи оплати праці: виклики та
можливості"

захід

пункт 3 розділу ІІ
«Прикінцеві положення»
Закону України «Про
внесення змін до деяких
На виконання
законів України у
Директорат
Закону
зв’язку з набранням
культури і мистецтв
України
чинності Закону
України «Про державну
підтримку
кінематографії в Україні»

протягом
року

Київ

захід

Концепція реформи
фінаснування системи
забезпечення населення
На виконання культурними послугами,
доручень
схвалена
Уряду
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 19 серпня
2020 р. № 1035

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

протягом
року

регіони
України

Директорат
книговидання та
креативних
індустрій

протягом
року

Київ

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

м. Київ

Проведення круглих столів з
актуальних питань бібліотечної сфери

захід

Круглі столи щодо обговорення
актуальних питань пов’язаних із
забезпеченням формування та
реалізацією державної політики у
сферах культури та мистецтв

захід

На виконанння
Стратегії розвитку
бібліотечної справи на
Ініційовані
період до 2025 року
Міністерством "Якісні зміни бібліотек
для забезпечення
сталого розвитку
України"
Положення про
Міністерство культури
Ініційовані
та інформаційної
Міністерством
політики України,
затверджене
постановою КМУ від 16

захід

На виконання
доручень
Уряду

Розпорядження КМУ від
22.05.2019 №355 "Про
затвердження плану
заходів щодо реалізації
Концепції
реформування системи

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

протягом
року

регіони
України

захід

Концепція реформи
фінаснування системи
забезпечення населення
На виконання культурними послугами,
доручень
схвалена
Уряду
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 19 серпня
2020 р. № 1035

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

протягом
року

Київ

Серія навчальних онлайн семінарів з
наповнення пілотного проекту збору
первинних даних для решти регіонів

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

протягом
року

Цикл навчальних семінарів з
наповнення бази даних Музейного
фонду України

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

протягом
року

Цикл навчальних семінарів з
наповнення бази даних культурної
спадщини в регіонах

ГУ охорони
культурної
спадщини та музеїв

протягом
року

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

Круглі столи з органами місцевого
самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади щодо
системи управління сферою культури

Цикл конференцій "Використання
інструменту державно-приватного
партнерства для фінансування"

Засідання Експертних комісій щодо
надання грантів Президента України
молодим діячам у галузі театрального,
музичного, циркового, образотворчого
мистецтва та кінематографії, молодим
письменникам і майстрам народного
мистецтва для створення і реалізації
творчих проектів

захід

На виконання
указів
Президента
України

Указ Президента
України від 06.02.1999
№ 127, наказ
Мінкультури від
22.03.2013 № 218 (у
редакції наказу
Мінкультури від
25.01.2017 № 471)
зареєстрований в
Міністерстві юстиції
України 10.04.2013 за
№ 597/23129

м Київ

Серія навчальних семінарів з
наповнення національної
автоматизованої бібліотечної
інформаційної системи

МКІП

Запровадження медіа-проєкту
«Euronews Ukraine"

захід

Виплата грантів Президента України у
галузі театрального, музичного,
циркового,
образотворчого мистецтва, а також
молодим письменникам і майстрам
народного мистецтва для створення та
реалізації творчих проєктів

захід

На виконання пункту 6
Директорат з
На виконання протокольного рішення
питань
доручень
Кабінету Міністрів
інформаційної
Уряду
України (протокол № 94
політики та
від 21 жовтня 2020
інформаційної
Указ Президента
України від 20.10.1998
№ 1152 «Про державну
підтримку культури і
мистецтва» (зі змінами),
На виконання Положення про порядок
указів
Директорат
надання грантів
Президента
культури і мистецтв
Президента України
України
молодим діячам у галузі
театрального,
музичного, циркового,
образотворчого
мистецтва та
кінематографії для

протягом
року

протягом
року

Україна

протягом
року

Україна

Виплата стипендій Президента України
для молодих письменників і митців у
сфері музичного, театрального,
образотворчого, хореографічного,
естрадно-циркового та кіномистецтва у
2021

Реалізація інформаційнокомунікаційних кампаній шляхом
виготовлення та поширення суспільно
важливої інформації, у тому числі про:
епідеміологічну ситуацію щодо
поширення COVID-19 та важливість
дотримання протиепідемічних заходів;
переваги європейської та
євроатлантичної інтеграції;
переваги здорового образу життя
(комунікаційна кампанія «Здорова
Україна»); комунікацій у сфері
гендерної рівності;

захід

Указ Президента
України від 23.01.2018
№ 13 «Про стипендії
Президента України для
На виконання молодих письменників у
указів
сфері музичного,
Директорат
Президента
театрального,
культури і мистецтв
України
образотворчого,
хореографічного,
естрадно-циркового
мистецтва та
кіномистецтва"

протягом
року

Україна

захід

На виконання Концепції
комунікації у сфері
ґендерної рівності,
схваленої
розпорядженням
На виконання
Кабінету Міністрів
доручень
України від 16 вересня
Уряду
2020 р. № 1128-р,
Протоколу № 35
позачергового засідання
Державної комісії з
питань техногенноекологічної безпеки та

протягом
року

Україна

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

Реалізація в межах компетенції Плану
заходів з популярихаціїї здорового та
аткивного життя

Сприяння впровадженню у засобах
масової інформації, насамперед на
телебаченні, соціальної реклами
стосовно переваг оздоровчої рухової
активності для зниження ризику
неінфекційних захворювань, а також
пізнавальних програм для осіб різного
віку з питань використання рухової
активності у процесі життєдіяльності
та подолання стану суспільної
байдужості до особистого здоров’я та
здоров’я нації

захід

На виконання
розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 26 вересня
2018 р. № 688-р "Про
затвердження плану
заходів з реалізації
Стратегії державної
політики з питань
здорового та активного
довголіття населення на
період до 2022 року"

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Украна

захід

На виконання
розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 19.08.2020
№ 1043-р Про
затвердження плану
заходів щодо реалізації
Національної стратегії з
оздоровчої рухової
активності в Україні на
період до 2025 року
“Рухова активність —
здоровий спосіб життя
—
здорова нація” на 2021
рік

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

На виконання
доручень
Уряду

Поширення соціальної реклами,
спрямованої на консолідацію
суспільства навколо захисту України,
популяризацію військової служби,
утвердження спадкоємності традицій
борців за незалежність України,
донесення достовірної інформації про
роль Збройних Сил на сході України,
інших військових формувань,
утворених відповідно до законів
України, у забезпеченні миру і
стабільності в Україні та світі

Реалізація проєкту "Оцифрування
нотної спадщини українських
композиторів ХХ-ХХІ ст."
Проведення заходів з підвищення
обізнаності населення з питань
запобігання та протидії насильству,
зокрема шляхом інформування з
питань насильства за ознакою статі,
сексуальних домагань, сексуального
насильства, пов’язаного з конфліктом (у
тому числі шляхом розміщення

Проведення та організація
інформаційних, комунікаційних
кампаній, в тому числі публічних
заходів, метою яких є привернення
уваги суспільства до найважливіших
державних свят, пам'ятних дат, ювілеїв
а інших суспільно важливих подій

захід

На виконання
постанови Кабінету
Міністрів України від
09.10.2020 № 932 "Про
На виконання
затвердження плану дій
доручень
щодо реалізації
Уряду
Стратегії національнопатріотичного
виховання на
2020—2025 роки"

захід

захід

захід

На виконання
розпорядження
Кабінету Міністрів
На виконання
України від 28.10.2020
доручень
№1544-р Про
Уряду
затвердження
Національного плану дій
з виконання резолюції

Передбачені
програмою
діяльності
Уряду

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

Україна

Зберігання, виробництво та
поствиробництво, розповсюдження та
демонстрування поліграфічної,
видавничої, інформаційної продукції

Організація виробництва та
поствиробництва, розповсюдження та
демонстрування соціальної реклами,
поліграфічної, видавничої, цифрової,
аудіо- та відеоінформаційної продукції

Моніторинг інформаційного простору
на Сході України

захід

захід

захід

На виконання
доручень
Уряду

На виконання Стратегії
інформаційної
реінтеграції Донецької
та Луганської областей,
що схвалена
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 26 липня
2018 р. № 539-р

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Луганська
та
Донецька
обл.

На виконання
доручень
Уряду

На виконання Стратегії
інформаційної
реінтеграції Донецької
та Луганської областей,
що схвалена
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 26 липня
2018 р. № 539-р

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Луганська
та
Донецька
обл.

На виконання
доручень
Уряду

На виконання Стратегії
інформаційної
реінтеграції Автономної
Республіки Крим та м.
Севастополя, схваленої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 27 грудня
2018 року № 1100-р

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Київ

Організація виробництва та поставки
(доведення до споживачів)
поліграфічної періодичної
інформаційної продукції у вигляді
газети «Донбас Інформ» та безкоштовне
розповсюдження її у Донецькій,
Луганській областях

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

Моніторинг повідомлень стосовно
України, розміщених на Платформі
Ради Європи для захисту журналістики
та безпеки журналістів, реагування на
існуючі повідомлення шляхом
підготовки офіційної позиції України, а
також оновлення офіційної позиції
України у разі отримання нової
інформації

Ініційовані
Міністерством

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Платформа
Ради
Європи

Ініційовані
Міністерством

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

Імплементація положень Конвенції РЄ
про доступ до офіційних документів
(Конвенції Тромсе)

захід

нпа

На виконання
підпункту 2 пункту 4
постанови Кабінету
Міністрів України від 04
На виконання
січня 2002 р. № 3 «Про
доручень
Порядок оприлюднення
Уряду
у мережі Інтернет
інформації про
діяльність органів
виконавчої влади»

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Київ

Поширення інформаційного продукту,
спрямованого на забезпечення захисту
національного інформаційного
простору, у провідних світових та
вітчизняних засобах масової інформації
та мережі Інтернет на носіях
зовнішньої реклами

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

Реалізація соціальної кампанії з
медіаграмотності, а також підготовка
та поширення методичних матеріалів з
медіаграмотності

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

Проведення моніторингу
інформаційного наповнення вебсайтів
органів виконавчої влади та подання
пропозиції зазначеним органам

захід

захід

Ініційовані
Міністерством

Проведення заходів з протидії
дезінформації, у тому числі проведення
навчання, інформаційних,
комунікаційних кампаній, здійснення
моніторингу інформаційного простору

Моніторинг інформації у вітчизняних
засобах масової інформації

Проведення заходів, спрямованих на
популяризацію України та просування
інтересів України за кордоном,
використовуючи бренд Ukraine NOW

На виконання
указів
Президента
України

На виконання
Доктрини
інформаційної безпеки
України, затвердженої
Указом Президента
України від 25 лютого
2017 р. № 47/2017

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

захід

На виконання
указів
Президента
України

На виконання
Доктрини
інформаційної безпеки
України, затвердженої
Указом Президента
України від 25 лютого
2017 р. № 47/2017

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

захід

На виконання Концепції
популяризації України у
світі та просування
інтересів України у
світовому
інформаційному
просторі, завтердженої
На виконання
розпорядженням
доручень
Кабінету Міністрів
Уряду
України від 11.10.2016
№ 739-р, а також
постанови Кабінету
Міністрів України «Деякі
питання форми знака
(бренда) України» від 10
травня 2018 р. № 416

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

протягом
року

Україна

захід

Інформаційна підтримка реформ Уряду
та медіа ініціатив МКІП

Накази Міністерства культури та
інформаційної політики про
затвердження стандартів фахової
передвищої освіти зі спеціальностей
галузі знань 02 Культура і мистецтво

Виплата державних стипендій
видатним діячам культури і
мистецтва(довічні)

захід

нпа

захід

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

Ініційовані
Міністерством

Стаття 21 Закону
На виконання
України "Про освіту";
Директорат
Закону
стаття 9 Закону України
культури і мистецтв
України
"Про фахову передвищу
освіту"

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».

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

Украна

протягом
року

протягом
року

Україна

Виплата державних стипендій
видатним діячам культури і
мистецтва(дворічні)

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

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

нпа

нпа

Ініційовані
Міністерством

Відповідно до статті 1
Закону України «Про
державну статистику»,
статті 18 Закону
України «Про
інформацію»,
Положення про
Міністерство культури
та інформаційної

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

Відповідно до статті 1
Закону України «Про
державну статистику»,
статті 18 Закону
України «Про
інформацію»,
Положення про
Ініційовані
Директорат
Міністерство культури
Міністерством
культури і мистецтв
та інформаційної
політики України,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від 16
жовтня 2019 року № 885

протягом
року

Україна

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

Четверте засідання Українськонорвезької Міжурядової комісії
з питань співробітництва у галузі
торгівлі, підприємництва та економіки

Восьме засідання Міжурядової
українсько-фінляндської комісії з
питань торгівлі та економічного
співробітництва

нпа

Відповідно до статті 1
Закону України «Про
державну статистику»,
статті 18 Закону
України «Про
інформацію»,
Положення про
Ініційовані
Директорат
Міністерство культури
Міністерством
культури і мистецтв
та інформаційної
політики України,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від 16
жовтня 2019 року № 885

протягом
року

захід

Постанова КМУ від
17.06.2020№ 503 "Про
На виконання
голів Української
міжнародних
частини спільних
договорів
міжурядових комісій з
питань співробітництва"

Управління
міжнародного
співробітництва

протягом
року

м. Київ або
он-лайн

захід

Постанова КМУ від
17.06.2020№ 503 "Про
На виконання
голів Української
міжнародних
частини спільних
договорів
міжурядових комісій з
питань співробітництва"

Управління
міжнародного
співробітництва

протягом
року

м.
Гельсінки
або он-лайн

Цикл заходів щодо запровадження
нових підходів до організації освітнього
процесу в мистецьких школах та
забезпечення якості освіти мистецьких
щкіл

захід

На виконання
доручень
Уряду

Провадження гастрольної діяльності
театрами, художніми (мистецькими)
колективами, концертними
організаціями та цирковими
підприємствами, що належать до сфери
управління МКІП

захід

На виконання
Закону
України

захід

Будівництво Національного
Меморіального комплексу Героїв
небесної сотні - Музей Революції
Гідності, Алеї Героїв Небесної Сотні

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

Директорат
культури і мистецтв

протягом
року

Закон України "Про
внесення зміни до
розділу V "Прикінцеві
положення" Закону
України "Про
регулювання
На виконання
ГУ охорони
містобудівної діяльності"
Закону
культурної
щодо заходів із
України
спадщини та музеїв
забезпечення
вшанування подвигу
учасників Революції
Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної
Сотні"

протягом
року

Закон України "Про
гастрольні заходи в
Україні"

регіони
України

Київ

Надання методичної та практичної
допомоги структурним підрозділам
обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, на які
покладається взаємодія із засобами
масової інформації

Виплата стипендій Президента України
для молодих майстрів народного
мистецтва у 2021 році

Директорат з
питань
інформаційної
політики та
інформаційної
безпеки

захід

Ініційовані
Міністерством

захід

Указ Президента
України від 27.09.2011
На виконання
№ 928 «Про стипендії
указів
Директорат
Президента України для
Президента
культури і мистецтв
молодих молодих
України
майстрів народного
мистецтва"

протягом
року

протягом
року

Україна

