МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКА3
від___________20__р.

Київ

№_________

Про
затвердження
Орієнтовного
плану Міністерства культури та
інформаційної політики України щодо
проведення
консультацій
з
громадськістю на 2021 рік
На виконання п. 6 Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.
№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики”,
НАКАЗУЮ:

1.
Затвердити Орієнтовний план Міністерства культури та
інформаційної політики України щодо проведення консультацій з
громадськістю на 2021 рік (далі – План), що додається.
2.
Керівникам структурних підрозділів Міністерства культури та
інформаційної політики України забезпечити проведення консультацій з
громадськістю відповідно до Плану.
3.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря Дуля Я.М.

Міністр

Олександр ТКАЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства культури та
інформаційної політики України
від__________№_______

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Міністерства культури та інформаційної політики України щодо
проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

№

1.

2.

3.

Захід, що
Питання або проект
проводитиметься у
нормативно-правового
рамках консультацій
акта
з громадськістю
Проєкт наказу МКІП «Про
внесення змін до наказу
Міністерства культури
України від 12 липня 2018
року № 628»

Строк
проведення
консультацій

Електронні консультації Січень 2021 року
з громадськістю

Контактні дані
особи/структурного
Заінтересовані сторони,
підрозділу, відповідального
яких планується залучити
за проведення
до консультацій
консультацій
(телефон, e-mail)
Представники сфери
мистецької освіти,
громадянського суспільства
тощо

Шкляр Вікторія Миколаївна
Державний експерт експертної
групи з мистецької освіти
Директорату культури і
мистецтв
тел. 234-21-12
shkliiar@mkip.gov.ua
Проєкт розпорядження
Електронні консультації Січень-лютий 2021 Майстри народного мистецтва Федорчук Юлія Миколаївна,
Кабінету Міністрів України з громадськістю
року
та народних художніх
Державний експерт експертної
«Про схвалення Концепції
промислів;
групи з креативних індустрій
Державної цільової
Національна спілка майстрів Директорату книговидання та
національно-культурної
народного мистецтва України; креативних індустрій
програми розвитку народних
Суб’єкти господарювання у
тел. 235-11-31
художніх промислів на 2021галузі народних художніх
fedorchuk.yu@mkip.gov.ua
2025 роки»
промислів
Стан реалізації обласними, Електронні консультації Січень-березень
Обласні, Київська міська
Воюта Дмитро Юрійович
Київською міською
з громадськістю;
2021 року
державні адміністрації,
Відділ туристичного розвитку
державними адміністраціями публічне громадське
інститути громадянського
регіонів Директорату туризму,.
повноважень у сфері туризму обговорення
суспільства та суб’єкти
tourism.directorate@mkip.gov.ua
(відеоконференція)
господарювання, що провадять
свою діяльність у сфері
туризму та курортів, або
суміжних сферах

4.

Проєкт наказу МКІП «Про
Електронні консультації Лютий 2021 року
затвердження Порядку
з громадськістю
утворення експертних комісій
Ради з державної підтримки
кінематографії та умов їх
діяльності»

5.

Проєкт постанови Кабінету
Міністрів України щодо
внесення змін у Порядок
формування базової мережі
закладів культури в частині
уточнення процедури
погодження змін мережі

6.

7.

Електронні консультації Лютий 2021 року
з громадськістю

Творчі спілки, громадські
об’єднання, господарські
об’єднання, суб'єкти
господарювання, які
провадять діяльності у сфері
кінематографії та/або
телебачення, фахівці з числа
сценаристів, режисерів,
операторів, продюсерів,
дистриб’юторів, фахівців з
телерадіоорганізації,
кінознавців, тощо
Органи місцевого
самоврядування, працівники
закладів культури, обласні
державні адміністрації,
асоціації органів місцевого
самоврядування

Орлюк Катерина Вікторівна
Державний експерт експертної
групи з кіно Директорату
культури і мистецтв
тел. 234-71-39
orliuk.k@mkip.gov.ua

Чмир Олексій Володимирович
Державний експерт експертної
групи з координації взаємодії з
регіонами Директорату
стратегічного планування та
європейської інтеграції,
тел. 235-52-74
chmyr.o@mkip.gov.ua
Проєкт Указу Президента
Електронні консультації Лютий 2021 року Рада національної безпеки і
Макобрій Олександр
України «Про схвалення
з громадськістю
оборони України, Міністерства Олександрович
Стратегії інформаційної
та інші центральні органи
Начальник Головного
безпеки України»
виконавчої влади, Служба
управління з питань
безпеки України, обласні
міжнародної інформаційної
державні адміністрації,
політики, медіа та комунікацій
Київська міська державна
Директорату інформаційної
адміністрація, інститути
політики та інформаційної
громадянського суспільства
безпеки,
Тел. +380501539736,
+380980160637
makobrii.o@mkip.gov.ua
Проєкт наказу МКІП «Про
Електронні консультації Березень 2021 року Громадські об’єднання,
Текуцька Марина Петрівна
затвердження Порядку
з громадськістю
господарські об’єднання, які Керівник експертної групи з
прийняття Радою з державної
провадять діяльності у сфері кіно Директорату культури
підтримки кінематографії
кінематографії, тощо
і мистецтв
рішення щодо надання
тел. 234-71-39
державної субсидії на заходи
tekutska.m@mkip.gov.ua
кінокомісій, спрямовані на

просування (промоцію)
локацій України як
привабливого місця для
створення кінематографічної
та аудіовізуальної продукції»

8.

9.

10.

Проєкт постанови Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Стратегії
розвитку читання на 20212025 роки»

Електронні консультації Березень 2021 року Представники органів
Головченко Юрій Дмитрович,
з громадськістю
виконавчої влади, бібліотечної Державний експерт експертної
сфери, громадського сектору, групи книговидання та
суб’єкти господарювання у
розвитку читання Директорату
книговидавничій галузі
книговидання та креативних
індустрій
тел. 234-62-20
holovchenko.y@mkip.gov.ua;
Притула Катерина Вікторівна,
Державний експерт експертної
групи книговидання та
розвитку читання Директорату
книговидання та креативних
індустрій
тел. 234-62-20
prytula.k@mkip.gov.ua
Проєкт наказу МКІП «Про
Електронні консультації Квітень 2021 року Представники сфери
Шкляр Вікторія Миколаївна
затвердження порядку
з громадськістю
мистецької освіти,
Державний експерт експертної
зарахування, відрахування та
громадянського суспільства
групи з мистецької освіти
переведення учнів до
тощо
Директорату культури і
державних та комунальних
мистецтв
мистецьких ліцеїв»
тел. 234-21-12
shkliiar@mkip.gov.ua
Проєкт наказу МКІП «Про Електронні консультації Квітень 2021 року
внесення змін до наказу
з громадськістю
Міністерства культури і
мистецтв України від 05
травня 1999 року № 275 «Про
затвердження Типових
правил користування
бібліотеками в Україні»

Органи місцевого
самоврядування, обласні
державні адміністрації,
представники бібліотечної
сфери

Головченко Юрій Дмитрович,
Державний експерт експертної
групи книговидання та
розвитку читання Директорату
книговидання та креативних
індустрій
тел. 234-62-20
holovchenko.y@mkip.gov.ua

11.

12.

13.

Проєкт постанови Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Вимог щодо
розміщення реклами в
буферних зонах об’єктів
всесвітньої спадщини»
Проєкт Закону України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо
переміщення культурних
цінностей»

Електронні консультації Квітень-червень
з громадськістю
2021 року

Електронні консультації Квітень-червень
з громадськістю
2021 року

Притула Катерина Вікторівна,
Державний експерт експертної
групи книговидання та
розвитку читання Директорату
книговидання та креативних
індустрій
тел. 234-62-20
prytula.k@mkip.gov.ua
Органи місцевого
Директорат культурної
самоврядування, обласні
спадщини та музеїв,
державні адміністрації, КМДА, тел. 272-47-01
працівники закладів культури viktoriia311@gmail.com

Працівники закладів культури, Директорат культурної
інститути громадянського
спадщини та музеїв,
суспільства та суб’єкти
тел.272-47-01
господарювання, що провадять vitiuk.o@mkip.gov.ua
свою діяльність у сфері
переміщення та повернення
культурних цінностей
Проєкт наказу МКІП «Про
Електронні консультації Травень 2021 року Творчі спілки, громадські
Козлова Оксана Василівна
затвердження Порядку
з громадськістю
об’єднання, господарські
Державний експерт експертної
прийняття Радою з державної
об’єднання, суб'єкти
групи з кіно Директорату
підтримки кінематографії
господарювання, які провадять культури і мистецтв
рішення щодо надання
діяльності у сфері
тел. 234-15-61
державної субсидії для
кінематографії, заклади вищої kozlova.o@mkip.gov.ua
фінансування
освіти, наукові установи,
фундаментальних та
фахівці з числа сценаристів,
прикладних досліджень, а
режисерів, операторів,
також освітньої діяльності у
продюсерів, дистриб’юторів,
сфері кінематографії, у тому
кінознавців, тощо
числі виробництва
(створення) фільмів
студентами, навчання в
Україні та за кордоном тощо

14.

15.

16.

17.

Проєкт розпорядження
Круглі столи за участі
Кабінету Міністрів України громадськості
«Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми
розвитку національної
кіноіндустрії на 2021-2026
роки»

Травень 2021 року Творчі спілки, громадські
Орлюк Катерина Вікторівна
об’єднання, господарські
Державний експерт експертної
об’єднання, суб'єкти
групи з кіно Директорату
господарювання, які провадять культури і мистецтв
діяльності у сфері
тел. 234-71-39
кінематографії та/або
orliuk.k@mkip.gov.ua
телебачення, фахівці з числа
сценаристів, режисерів,
операторів, продюсерів,
дистриб’юторів, фахівців з
телерадіоорганізації,
кінознавців, тощо
Проєкт постанови Кабінету Електронні консультації Травень 2021 року Майстри народного мистецтва Федорчук Юлія Миколаївна,
Міністрів України «Про
з громадськістю
та народних художніх
Державний експерт експертної
затвердження Державної
промислів; Національна спілка групи з креативних індустрій
цільової програми розвитку
майстрів народного мистецтва Директорату книговидання та
народних художніх
України; Суб’єкти
креативних індустрій
промислів на 2021-2025
господарювання у галузі
тел. 235-11-31
роки»
народних художніх промислів fedorchuk.yu@mkip.gov.ua
Проєкт розпорядження
Електронні консультації Червень 2021 року Міністерства, інші центральні Експертна група з державної
Кабінету Міністрів України з громадськістю
органи виконавчої влади,
мови директорату взаємодії
про затвердження плану
обласні, Київська міська
тел.: +380 44 235-73-36
заходів з реалізації другого
державні адміністрації; учні mova@mkip.gov.ua
етапу (до 2025 року)
загальноосвітніх закладів
Стратегії популяризації
освіти; молодіжні громадські
української мови до 2030
організації; українці, які
року «Сильна мова —
проживають за межами
успішна держава».
України; представники сфери
послуг; ЗМІ; виробники та
розповсюджувачі
інформаційного та
культурного продукту; бізнесасоціації та об’єднання
підприємців.
Проєкт постанови Кабінету Електронні консультації Червень 2021 року Громадські об’єднання,
Козлова Оксана Василівна
Міністрів України «Про
з громадськістю
господарські об’єднання,
Державний експерт експертної
Єдину державну систему
суб'єкти господарювання, які групи з кіно Директорату
електронного обліку квитків,
провадять діяльності у сфері культури і мистецтв
реалізованих кінотеатрами,
кінематографії, фахівці з числа тел. 234-15-61

18.

19.

20.

21.

22.

«Єдиний електронний
квиток»»
Проєкт постанови Кабінету Електронні консультації Червень 2021 року
Міністрів України про
з громадськістю
внесення змін до Порядку
проведення розрахунку
індексу
конкурентоспроможності
регіонів та Порядку
проведення розрахунку
індексу регіонального
людського розвитку
Проєкт Закону України «Про Електронні консультації Червень 2021 року
внесення змін до деяких
з громадськістю
законодавчих актів України
щодо вдосконалення
механізмів захисту
журналістів від протиправних
посягань»
Проєкт Закону України «Про Електронні консультації Липень 2021 року
внесення змін до деяких
з громадськістю
законів України щодо
управління закладами
культури»

продюсерів, дистриб’юторів,
тощо
Органи місцевого
самоврядування, обласні
державні адміністрації,
асоціації органів місцевого
самоврядування

Міністерства та інші
центральні органи виконавчої
влади, інститути
громадянського суспільства

kozlova.o@mkip.gov.ua
Кулініч Марина Тарасівна
Експертна група з координації
взаємодії з регіонами
Директорату стратегічного
планування та європейської
інтеграції,
тел. 235-52-74
kulynych.m@mkip.gov.ua

Міщенков Євген Сергійович
Державний експерт експертної
групи з інформаційної політики
Директорату інформаційної
політики та інформаційної
безпеки тел. +380992533720
mishchenkov.ys@mkip.gov.ua
Представники сфери культури, Божко Інна Борисівна,
громадянського суспільства
Державний експерт експертної
тощо
групи з питань розвитку
мистецтв та мистецької освіти
Директорату культури і
мистецтв
тел. 234-14-13
bozhko.i@mkip.gov.ua
Проєкт Закону України «Про Електронні консультації Вересень 2021 року Міністерства, інші центральні Урсолова Юлія Олександрівна
меценатство у сфері
з громадськістю
органи виконавчої влади,
Державний експерт експертної
культури»
обласні, Київська міська
групи з питань розвитку
державні адміністрації,
мистецтв та мистецької освіти
інститути громадянського
Директорату культури і
суспільства та суб’єкти
мистецтв
господарювання, що провадять тел. 234-79-31
свою діяльність у сфері
ursolova.yu@mkip.gov.ua
культури.
Проєкт Закону України «Про Електронні консультації Вересень 2021 року Міністерства, інші центральні Урсолова Юлія Олександрівна
внесення змін до
з громадськістю
органи виконавчої влади,
Державний експерт експертної
Податкового кодексу України
обласні, Київська міська
групи з питань розвитку

для стимулювання
меценатської діяльності у
сфері культури»

23.

24.

25.

26.

27.

державні адміністрації,
мистецтв та мистецької освіти
інститути громадянського
Директорату культури і
суспільства та суб’єкти
мистецтв
господарювання, що провадять тел. 234-79-31
свою діяльність у сфері
ursolova.yu@mkip.gov.ua
культури
Проєкт наказу МКІП «Про
Електронні консультації Вересень 2021 року Заклади фахової передвищої Колос Тетяна Миколаївна,
затвердження стандартів
з громадськістю
мистецької освіти державної та Керівник експертної групи з
фахової передвищої
комунальної форм власності та мистецької освіти
мистецької освіти» (8
зовнішні стейкхолдери
Директорату культури і
проєктів стандартів)
мистецтв
тел. 234-21-12
kolos.t@mkip.gov.ua
Проєкт наказу МКІП щодо Електронні консультації Вересень 2021 року Органи місцевого
Чмир Олексій Володимирович
Порядку взаємодії МКІП з
з громадськістю
самоврядування, обласні
Державний експерт експертної
регіонами
державні адміністрації,
групи з координації взаємодії з
асоціації органів місцевого
регіонами Директорату
самоврядування
стратегічного планування та
європейської інтеграції,
тел. 235-52-74
chmyr.o@mkip.gov.ua
Проєкт Закону України «Про Електронні консультації Вересень 2021 року Майстри народного мистецтва Федорчук Юлія Миколаївна,
внесення змін до Закону
з громадськістю
та народних художніх
державний експерт експертної
України «Про народні
промислів; Національна спілка групи з креативних індустрій
художні промисли»
майстрів народного мистецтва Директорату книговидання та
України; Суб’єкти
креативних індустрій
господарювання у галузі
тел. 235-11-31
народних художніх промислів fedorchuk.yu@mkip.gov.ua
Проєкт розпорядження
Електронні консультації Жовтень 2021 року Міністерства, інші центральні Воюта Дмитро Юрійович
Кабінету Міністрів України з громадськістю
органи виконавчої влади,
Відділ туристичного розвитку
«Про затвердження плану
обласні, Київська міська
регіонів Директорату туризму,.
заходів на 2022 рік щодо
державні адміністрації,
tourism.directorate@mkip.gov.ua
реалізації Стратегії розвитку
інститути громадянського
туризму та курортів на період
суспільства та суб’єкти
до 2026 року»
господарювання, що провадять
свою діяльність у сфері
туризму та курортів, або
суміжних сферах
Проєкт Концепції створення Електронні консультації Жовтень 2021 року Творчі спілки, громадські
Козлова Оксана Василівна

та функціонування
Державного фонду фільмів

28.

29.

з громадськістю

об’єднання, господарські
об’єднання, які провадять
діяльності у сфері
кінематографії та/або
телебачення, фахівці з числа
сценаристів, режисерів,
операторів, продюсерів,
дистриб’юторів, фахівців з
телерадіоорганізації,
кінознавців, тощо
Зміни до Класифікатора
Електронні консультації Жовтень 2021 року Творчі спілки, громадські
професій та Довідника
з громадськістю
об’єднання, господарські
кваліфікаційних
об’єднання, суб'єкти
характеристик професій
господарювання, які
працівників галузі
провадять діяльності у сфері
кінематографії
кінематографії та/або
телебачення, фахівці з числа
сценаристів, режисерів,
операторів, продюсерів,
дистриб’юторів, фахівців з
телерадіоорганізації,
кінознавців, тощо
Проєкт Закону України «Про Електронні консультації Жовтень-листопад Організатори гастрольних
внесення змін до Закону
з громадськістю;
2021 року
заходів, керівники мистецьких
України «Про гастрольні
публічне громадське
(художніх) колективів та
заходи в Україні»
обговорення
театральних установ різної
форми власності

Державний експерт експертної
групи з кіно Директорату
культури і мистецтв
тел. 234-15-61
kozlova.o@mkip.gov.ua

Козлова Оксана Василівна
Державний експерт експертної
групи з кіно Директорату
культури і мистецтв
тел. 234-15-61
kozlova.o@mkip.gov.ua

Скриник Марина Анатоліївна,
Державний експерт експертної
групи з питань розвитку
мистецтв Директорату
культури і мистецтв
тел. 234-14-13
skrynyk.m@mkip.gov.ua

