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Зміст  

3. Міністерство соціальної політики 

Ціль 3.1. Людина з інвалідністю, яка може та хоче працювати, має для цього 

всі можливості, а людина, яка не може працювати за станом здоров’я, отримує 

гідний рівень утримання та догляду. Наявність інвалідності не повинна бути 

причиною бідності та ізоляції від суспільства 

Ціль 3.2. Кожна дитина зростає та виховується в родинах або в умовах, 

максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому та 

безпечному середовищі, де дбають про потреби та інтереси дітей 

Ціль 3.3. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема 

через низькі доходи, отримують своєчасну та професійну допомогу, включаючи 

фінансову, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних 

життєвих обставин 

Ціль 3.4. Для людей похилого віку створено умови для активного життя, 

вони мають кваліфікований та сучасний догляд і гідне матеріальне забезпечення. 

Створено умови для безпечного добровільного пенсійного накопичення 

4. Міністерство культури, молоді та спорту 

Ціль 4.1. Українці відчувають свою приналежність до єдиного 

українського культурного простору 

Ціль 4.2. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні 

послуги 

Ціль 4.3. Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну 

участь у суспільному житті 

Ціль 4.4. Українці розуміють важливість фізичної активності і регулярно 

займаються нею 

Ціль 4.5. Українець рідше стикається з маніпулятивними та фейковими 

новинами, повідомленнями та матеріалами 

Ціль 4.6. Люди активно подорожують Україною в цілях туризму 
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3. Міністерство соціальної політики 

Ціль 3.1. Людина з інвалідністю, яка може та хоче працювати, має для цього 

всі можливості, а людина, яка не може працювати за станом здоров’я, отримує 

гідний рівень утримання та догляду. Наявність інвалідності не повинна бути 

причиною бідності та ізоляції від суспільства 

З метою забезпечення технічними засобами реабілітації на рівні 100 % осіб, які їх 

потребують, у 2019 році збільшено обсяг видатків державного бюджету на 

забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації 

на 786,95 млн. гривень (Закон України від 31 жовтня 2019 р. № 265- IX “Про внесення 

змін до Закону України “Про Державний бюджет України на рік”). 

Осучаснено та приведено до міжнародних стандартів каталог технічних засобів 

реабілітації, який розміщено на веб-сайті Мінсоцполітики. Робота каталогу дає 

можливість забезпечити вільний доступ до інформації про технічні засоби реабілітації 

для осіб з інвалідністю та фахівців, які залучені у процес забезпечення засобами. 

Відновлено реабілітацію за державні кошти всіх дітей з інвалідністю незалежно 

від діагнозу, тоді як на початку 2019 року таку реабілітацію проходили лише діти з 

інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу. 

З метою сприяння всебічній інтеграції осіб з інвалідністю у повноцінне суспільне 

життя у 2019 році Фондом соціального захисту інвалідів закуплено та отримано 

громадами 48 спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, 

з яких 24 таких автомобілі видано протягом вересня 2019 року – січня 2020 року. 

З метою отримання консультативної допомоги запроваджено спеціалізовану 

гарячу лінію (15-39), куди особа з інвалідністю може звернутися зі своїми проблемами. 

Державною службою зайнятості реалізується комплекс заходів щодо 

працевлаштування та підтримки підприємницької ініціативи серед зареєстрованих 

безробітних людей з інвалідністю. Протягом 2019 року профорієнтаційні послуги 

отримали 46,3 тис. безробітних осіб з інвалідністю, що на 7,8 % більше, ніж у 2018 році. 

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані, становила 13,8 тис. осіб, що 

на 4,6 % більше, ніж у 2018 році. На нові робочі місця з компенсацією витрат 

роботодавцю єдиного внеску працевлаштовано 332 особи з інвалідністю. Протягом 

2019 року 192 особи з інвалідністю відкрили власну справу за рахунок отримання 

одноразової виплати допомоги по безробіттю. 
 
Подальші заплановані дії 

• Підвищення якості професійної реабілітації, підготовки і перекваліфікації осіб 

з інвалідністю та посилення вимог до рівня освіти у навчальних закладах. 

• Формування культури прийняття людини з інвалідністю як повноправного 

учасника соціального і професійного життя через широку систему просвітницьких 

заходів та залучення до таких заходів усіх суспільних інституцій. 

• Запровадження ефективного механізму забезпечення технічними засобами 

реабілітації людей з інвалідністю відповідно до потреби. 
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• Спрощення доступу до адміністративних сервісів та послуг особам з 

інвалідністю. 

• Перегляд системи сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю на умовах 

відкритого ринку, що дозволить надавати пільги та стимули будь-якому роботодавцю, 

що працевлаштовуватиме осіб з інвалідністю. 

• Розроблення і прийняття програми щодо активних механізмів для надання 

можливості створення ФОП з числа осіб з інвалідністю. 

 

Ціль 3.2. Кожна дитина зростає та виховується в родинах або в умовах, 

максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому та 

безпечному середовищі, де дбають про потреби та інтереси дітей 
Для досягнення цілі у 2019 році: 

> профінансовано придбання 1971 житлового приміщення дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, в тому числі грошову 

компенсацію на придбання такого житла; 

> придбано 14 дитячих будинків сімейного типу; 

> розпочато будівництво трьох дитячих будинків сімейного типу та шести малих 

групових будинків; 

> відремонтовано один дитячий будинок сімейного типу та виготовлено 

проектно-кошторисну документацію для трьох. 

З 2020 року збільшено розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за 

кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100 % прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину 

(постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101). 

Також з 2020 року підвищено державні соціальні допомоги: 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 

виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу із 2 до 2,5 

прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку; 

- дітям з інвалідністю, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. 

З метою встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі 

у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також 

посилення кримінальної відповідальності за втягнення дітей у злочинну діяльність 

Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань” (реєстраційний номер 3040 від 10 лютого 2020 

р.). 

З метою забезпечення виконання ІІ етапу реалізації Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 20172026 роки 
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розроблено відповідний проект плану заходів. 

З метою зменшення кількості випадків домашнього насильства Урядом 

прийнято рішення щодо створення гарячої лінії (15-47) для осіб, постраждалих від 

торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства 

стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства (постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2019 р. №1145 “Про поширення експериментального 

проекту із створення “єдиного входу” опрацювання звернень громадян та запитів на 

публічну інформацію на опрацювання звернень та повідомлень про/або від осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства”). 

Експериментальний проект запроваджено з 2020 року, через гарячу лінію 

надаватимуться консультації щодо всіх форм домашнього насильства, діяльності 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, абонентам анонімно або з належним дотриманням 

правового режиму, конфіденційності інформації з обмеженим доступом. 
Подальші заплановані дії 

• Реалізація завдань та заходів щодо реалізації ІІ етапу Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. 

• Створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, поширення практики патронату та 

наставництва. 

• Забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, проведення широких інформаційних кампаній, метою яких є 

привернення уваги громадськості до проблематики насильства у різних його проявах. 

• Формування “нульової толерантності” до проявів домашнього насильства та 

активізація роботи щодо створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих 

осіб в адміністративно-територіальних одиницях регіонів, удосконалення механізмів 

притягнення до відповідальності кривдників. 

Ціль 3.3. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема 

через низькі доходи, отримують своєчасну та професійну допомогу, включаючи 

фінансову, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних 

життєвих обставин 

З метою забезпечення соціальної підтримки сімей, які цього найбільше 

потребують, уніфікації принципів призначення державної допомоги сім’ям з дітьми та 

встановлення адресного підходу для призначення державних соціальних допомог 

Урядом схвалено та здійснюється супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” 

(реєстраційний номер 2494 від 25 листопада 2019 р.), який 14 січня 2020 р. прийнято 

Верховною Радою України за основу із скороченим строком підготовки. 

З метою реалізації державної політики з питань державного контролю за 

додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та з питань 

захисту прав дітей створено Державну соціальну службу України, а також затверджено 
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положення про її діяльність (постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 

р. № 1053). 

Спрощено умови призначення житлових субсидій окремим категоріям громадян 

(постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 878), зокрема: 

> надано можливість призначення житлової субсидії дитячим будинкам 

сімейного типу на понаднормову площу житла; 

> при призначенні житлової субсидії до доходу дитячого будинку сімейного 

типу не враховуватиметься матеріальна допомога, яка виплачується за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів, стипендія на дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також придбані дитячим будинком сімейного типу 

транспортні засоби; 

> не враховуватимуться доходи одного з членів подружжя, якщо обом більше 

60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, у разі, 

коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси 

домогосподарства; 

> субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації 

про сплату ними єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

> домогосподарства матимуть право на субсидію за наявності причепа, з дати 

випуску якого минуло менше 5 років. 

Урядом удосконалено порядок призначення житлових субсидій, відповідно до 

якого громадянам, які одержували житлову субсидію на придбання скрапленого газу, 

твердого побутового палива та на оплату житлово-комунальних послуг і у них відсутня 

прострочена заборгованість з оплати послуг, житлова субсидія на оплату житлово-

комунальних послуг при наступному призначені надається у грошовій готівковій 

формі (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1123). 

З метою визначення та затвердження реального прожиткового мінімуму, як 

базового державного соціального стандарту, на основі якого визначаються державні 

соціальні гарантії, Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України 

законопроекти, які передбачають зміну підходів до встановлення розмірів посадових 

окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру 

посадового окладу для відповідних категорій працівників, що передбачається 

затверджувати законом про Державний бюджет України на відповідний рік 

(реєстраційні номери 2720, 2721 від 13 січня 2020 р.). Це, в свою чергу, має створити 

можливості для ефективного бюджетного планування, а також забезпечить передумови 

для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму. 

Для надання адміністративних послуг соціального характеру із застосуванням 

електронного документообігу в 111 об’єднаних територіальних громадах 

впроваджується програмний комплекс “Інтегрована інформаційна система “Соціальна 

громада”. Програмний комплекс дозволяє забезпечити прийом первинних документів 

від громадян на призначення соціальних допомог, житлових субсидій, пільг в 
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об’єднаних територіальних громадах за місцем їх проживання та передавати їх в 

електронному вигляді органам соціального захисту населення райдержадміністрацій. 

Це надає зручність для мешканців об’єднаних територіальних громад, особливо 

віддалених від районних управлінь соціального захисту населення. 

У Законі України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” вперше 

визначено бюджетну програму КПКВК 2501510 “Компенсація частини витрат на 

здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення” у 

сумі 150 млн. грн. для розвитку системи фронт - офісів у сфері соціального захисту 

населення. Бюджетне фінансування забезпечить покращення роботи посадових осіб 

фронт-офісів об’єднаних територіальних громад, дасть змогу заохотити їх до 

високопродуктивної та ініціативної праці, а також підвищити її ефективність. 
 
Подальші заплановані дії 

• Розроблення підзаконних нормативно-правових актів щодо підвищення 

розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, зміни умов 

призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, щодо надання допомоги на здобуття економічної 

самостійності малозабезпеченої сім’ї (після прийняття проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстраційний номер 2494 від 

25 листопада 2019 р.). 

• Подальше удосконалення порядку надання житлових субсидій населенню 

шляхом посилення їх адресності. 

• Розвиток системи фронт-офісів у сфері соціального захисту населення, які 

надають зручні та доступні сервіси громадянам. 

• Запровадження грошової компенсації за надані фронт-офісами, утвореними 

об’єднаними територіальними громадами, послуги мешканцям територіальних громад 

з приймання документів для призначення соціальних допомог та їх передачу 

структурним підрозділам з питань соціального захисту населення в електронній формі. 

• Розширення переліку суб’єктів упровадження програмного комплексу 

“Соціальна громада” для надання мешканцям територіальних громад адміністративних 

послуг соціального характеру із застосуванням електронного документообігу. 

 

Ціль 3.4. Для людей похилого віку створено умови для активного життя, 

вони мають кваліфікований та сучасний догляд і гідне матеріальне забезпечення. 

Створено умови для безпечного добровільного пенсійного накопичення 

Розширено функціонал веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду 

України для доступу до ресурсів веб-порталу з мобільних пристроїв (смартфон, 

планшет). 

Крім того, розроблено мобільний застосунок “Пенсійний фонд”, що забезпечує 

доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України у зручному форматі. Версії 

мобільного додатку для пристроїв з операційними системами Аndroid та iOS розміщені 
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в Play Market та Арр Stoге, відповідно. На даний час кількість користувачів становить 

47 810 осіб. Застосунок дозволяє: 

подавати документи для призначення або перерахунку пенсії; 

отримувати доступ до електронної пенсійної справи; 

- переглядати та отримувати відомості про виплачену заробітну плату, 

сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж. 

Впроваджено нову модель звернення за призначенням пенсії за принципом “одне 

відвідування”, що передбачає подання документів виключно в електронному вигляді зі 

зверненням до сервісного центру один раз за отриманням пенсійного посвідчення. Ця 

модель дозволяє особам для призначення пенсії формувати електронне звернення, 

прикріплювати до нього скановані копії необхідних документів, завірені електронним 

підписом. Ця модель також є однією з складових частин системи надання послуг в 

електронній формі (“Е-пенсія”), що реалізується Пенсійним фондом України і включає 

всі заходи з переведення в електронну форму способів та результатів надання послуг, 

організації обміну даними з іншими реєстрами для зменшення паперового 

документообігу при наданні послуг. 

Для прогнозного розрахунку майбутньої пенсії за віком створено “Пенсійний 

калькулятор”. При обчисленні страхового стажу та заробітної плати використовуються 

всі наявні в Пенсійному фонді України дані. За результатами розрахунку на перегляд 

користувачу надається сума розрахованої пенсії та формується протокол, який містить 

інформацію про всі складові такого розрахунку (помісячний розрахунок заробітної 

плати та страхового стажу, індивідуальні коефіцієнти тощо). 

З метою повної відмови від паперового документообігу в пенсійному 

забезпеченні та ведення пенсійних справ виключно в електронному вигляді 

здійснюється оцифрування (ретроконверсія) пенсійних справ. Так, за грудень 2019 

року - січень 2020 року оцифровано 187 658 пенсійних справ. Оцифрування дозволить 

мати доступ пенсіонерів до матеріалів своєї пенсійної справи в будь- якому сервісному 

центрі чи на віддаленому робочому місці (точці обслуговування) Пенсійного фонду 

України, або через мережу Інтернет з використанням засобів веб- порталу електронних 

послуг Фонду, а також забезпечить наскрізний автоматизований контроль актуальності 

та достовірності документів, на підставі яких виплачуються пенсії. 

Запроваджено електронні трудові книжки (перша черга). Реалізовано 

відображення в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного 

фонду відомостей про трудову діяльність, сформованих за даними звітів роботодавців 

починаючи з 1998 року. Це є однією з складових системи обліку трудових відносин в 

електронній формі та дасть можливість відмовитись від паперової трудової книжки. 

Користувачі мають можливість подання сканованих копій паперових трудових книжок 

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. 

З метою посилення соціального захисту найбільш вразливих категорій пенсіонерів 

Урядом розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстраційний номер 2494 від 
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25 листопада 2019 р.), прийняття якого забезпечить запровадження державної 

допомоги на догляд одиноким 80-річним пенсіонерам у розмірі 40 % прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у середньому 672 грн. щомісяця). 

Довідково: станом на 1 січня 2020 р. середній розмір пенсії становить 

3082,98 грн., що на 16,5 % більше ніж на початок 2019 року. Розмір 

мінімальної пенсії протягом 2019 року підвищився на 9,4 %. При цьому 

індекс інфляції за 2019 рік становив 104,1 %. 

 

Подальші заплановані дії 

• Запровадження автоматичного призначення пенсій при досягненні пенсійного 

віку без звернення особи. 

• Підключення та надання послуг з пенсійного забезпечення через портал 

державних послуг “Дія”. 

• Запровадження (другої черги) системи ведення електронних трудових книжок 

роботодавцями в онлайн-режимі з використанням сервісів Пенсійного фонду. 
• Ведення електронної форми листків непрацездатності. 

• Стимулювання до сплати єдиного соціального внеску. Створення умов для 

підвищення та виведення з тіні доходів, зокрема, шляхом: 

- опрацювання пропозицій щодо передачі Пенсійному фонду України від 

органів доходів і зборів функції з адміністрування єдиного внеску; 

- встановлення тимчасових обмежень боржникам до виконання ними 

зобов’язань з погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску. 

• Стимулювання відповідального ставлення до фінансів та їх накопичення на 

власну старість, створення умов для безпечного добровільного пенсійного 

накопичення. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Міністерство культури, молоді та спорту 

Ціль 4.1. Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського 

культурного простору 

Затверджено нові Програми, спрямовані на залучення до регулярного читання 

понад 1 млн. дітей та молоді через розширення пропозиції дитячої літератури та 

промоцію читання, запуск дослідження викладання літератури в школі для виявлення 

читацьких уподобань школярів, що становить 50 % бюджету Українського інституту 

книги (програми на 2020 рік з популяризації читання, поповнення фондів публічних 

бібліотек, українська цифрова бібліотека, “Нова українська книга”). 

Спільно з народними депутатами розроблено проект Закону України “Про 
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українську жестову мову” (реєстраційний номер 2340 від 29 жовтня 2019 р.), 

положення якого гарантують рівні права для осіб з інвалідністю на визнання й 

підтримку їх особливої культурної та мовної самобутності, особливо в частині 

жестових мов і культури осіб з вадами слуху. Прийняття цього Закону покращить 

доступ до інформації, освіти, культури, охорони здоров’я та інших сфер, що в 

результаті полегшить життя осіб з порушенням слуху та/або мовлення. 

З метою захисту і оживлення культурної спадщини, її інтеграції в життя українців 

створено Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони 

культурної спадщини (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 

995). 

Розроблено проект Закону України щодо збереження традиційного характеру 

середовища та протидії хаотичній забудові, що врегулює, посилить відповідальність за 

незаконну забудову, підвищить відповідальність за порушення у сфері охорони 

культурної спадщини та знизить корупційні ризики. 

Зупинено незаконну забудову: з вересня 2019 р. накладено у 20 разів більше 

фінансових санкцій та вдвічі збільшено кількість приписів про припинення 

незаконного будівництва порівняно з аналогічним періодом 2018 року. 

Понад 1 млн. жителів малих українських міст і селищ долучилися до Днів 

європейської спадщини - масштабного волонтерського проекту, спрямованого на 

зближення української та європейської культур, згуртованості громадян навколо 

української спадщини - маловідомих пам’яток, привернення уваги громадськості до їх 

історичної та архітектурної цінності. 

Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку 

нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, що доповнює світовий культурний простір 

українською автентичністю. 

Гуцульську коляду та плєси Верховинського району Івано-Франківської області 

включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 

України, що гарантує фінансування державою цих традицій для їх збереження і 

відтворення. 

Розроблено проект Закону України “Про ратифікацію Другого протоколу до 

Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 

року”, який подано до Верховної Ради України Президентом України (реєстраційний 

номер 0036 від 4 лютого 2020 р.). Положення законопроекту спрямовано на 

забезпечення моніторингу та контролю держави за переміщенням культурних 

цінностей, які розміщені на окупованих територіях, посилення відповідальності за 

порушення міжнародних конвенцій, надання спеціального захисту культурним 

цінностям на тимчасово окупованих територіях. 

Прийнято рішення про створення Музею сучасного мистецтва як центру тяжіння 

для креативних ідей, просування і промоції сучасного мистецтва, гнучкого інструменту 

підтримки українського митця. 



11 
 

З метою вимірювання показника результативності політики “Стійке зростання 

частки населення, яке усвідомлює та поділяє візію України” розроблено опитувальник 

для регулярних репрезентативних соціологічних досліджень, яке буде вперше 

проведено в І півріччі 2020 року. 

Подальші заплановані дії 

• Активізація культурного діалогу щодо питань ідентичності, спільних цінностей 

та творення спільного блага: 

- формування візії, місії та цілей творення гуманітарного середовища в 

Україні на довгострокову перспективу через широке громадське обговорення та 

затвердження Стратегії гуманітарного розвитку України до 2050 року; 

- розроблення та запуск “культурного барометра” - періодичних досліджень 

ідентичності українців (у тому числі її множинності, особливостей в кожній області), 

їх вибір цінностей, підтримку різноманітності, сприйняття світу і себе в світі, 

усвідомлення доступних інструментів і можливостей для саморозвитку та творчого 

самовираження, відношення до національної/історичної пам’яті, відчуття 

громадянського обов’язку, приналежність до місця, гордість за свою місцевість. 

• Підвищення рівня участі громадян у культурних практиках: 

- запровадження системи показників результативності для закладів 

культури щодо контенту, репертуару (представлення протягом року не менше 20 % 

сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів в афішах (програмах) 

театрів, концертних організацій, мистецьких колективів), а також переліку доступних 

культурних послуг, які мають надаватися у закладах культури (бібліотеках, клубах, 

мистецьких школах, музеях, театрах, філармоніях, цирках); 

- стимулювання попиту на культуру в громадах та створення середовища 

для збереження і поширення культурних практик шляхом оголошення року 

аматорського мистецтва в Україні та реалізацію конкурсу міждисциплінарних 

проектів, програми міжрегіональних обмінів кращими місцевими практиками зі 

збереження народної творчості та аматорського мистецтва, всеукраїнського конкурсу-

огляду аматорських колективів; 

- реалізація інноваційних програм Українського інституту книги у партнерстві з 

бібліотеками, книговидавцями, ІТ-індустрією спрямованих на повернення моди на 

читання, створення цифрових майданчиків для читання, підвищення рівня критичного 

мислення громадян. 
• Формування екосистеми сучасного мистецтва, зокрема: 

- створення Музею сучасного мистецтва для переосмислення сучасної 

ідентичності та здобутків українського мистецтва; 

- забезпечення спрямування 20 млн. грн. на закупівлю творів мистецтва до 

державної частини Музейного фонду України; 

- врегулювання ринку та переміщення творів мистецтва (зокрема, приватних 

колекцій та авторських прав митців) для захисту національного культурного надбання 

України та прав власності колекціонерів, для збільшення прибутку українських митців, 



12 
 

збільшення робочих місць, доступності та відкритості приватних колекцій для 

науковців та громадськості, збільшення виставкових та галерейних проектів; 

- фінансування довгострокової оренди (до 20 років) у центральній локації 

“Арсенале” на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва для постійної промоції 

українських митців. 

• Збереження і оживлення культурної спадщини та культурних цінностей, їх 

спеціальний захист на тимчасово окупованій території: 

- створення електронного інформаційного ресурсу для об’єктів рухомої та 

нерухомої культурної спадщини, а також втрачених (викрадених, залишених) на 

тимчасово окупованій території культурних цінностей; 

- початок реставрації Будинку органної музики - костьолу Святого Миколая, 

реставрація приміщень Національного заповідника “Софія Київська”; 

- розблокування та продовження будівництва “Національного меморіального 

комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності” та продовження 

будівництва Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”; 

- завершення роботи над створенням Концепції комплексного розвитку Бабиного 

Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника “Бабин 

Яр”, музею тоталітарних режимів; 

розроблення національного законодавства, яке забезпечить захист місць пам’яті 

національного та міжнародного значення, допоможе встановити спеціальні охоронні 

режими їх територій (відповідальність за порушення цілісності місць, означення 

обов’язків та прав щодо збереження та утримання), але в той же час стимулюватиме 

розвиток супутньої інфраструктури, покращить їх доступність; 

- імплементація положень Нікосійської конвенції 2017 року про загрози 

культурній спадщині, що введе кримінальну відповідальність за злочини проти 

культурної спадщини, забезпечить створення спеціалізованих підрозділів (культурної 

поліції) із захисту та фізичної охорони культурної спадщини; 

- створення системи Lost Art Ukraine для постійного збору інформації про 

цінності українського походження у приватних колекціях, музеях, архівах закордоном; 

проведення ідентифікації українських цінностей, розшуканих на території інших 

держав, та їх фізичного повернення в Україну. 
• Посилення інтегрованості у загальноєвропейський цивілізаційний простір: 

- ратифікація угод та фінансування участі в Програмі “Креативна Європа” 2021-

27, європейських преміях (EUPL, ЕFFЕ, Europa Nostra та ін.), EURIMAGES та угоді 

Ради Європи про культурні маршрути для підвищення впізнаваності України за 

ознаками “культура” та “туризм”, збільшення туристичних потоків та доходів 

українських туристичних і культурних операторів, позиціонування України у світі як 

безпечного мультикультурного середовища; 

- створення умов для подальшого розвитку секторів культурних і креативних 

індустрій (наближенні національного законодавства до європейських стандартів 

надання аудіовізуальних медіа послуг); 

- зміцнення спроможності культурного сектору щодо реалізації успішних 
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міжнародних проектів (інформаційні і навчальні заходи, в тому числі в регіонах 

онлайн, а також створення онлайн СRM-системи); 

- підготовка до внесення в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

Чорнобильської зони, археологічного комплексу “Кам’яна могила”, культури 

Трипілля, Білгород-Дністровської фортеці (Аккерман). 

• Розроблення та подання до Верховної Ради України проекту Закону України 

щодо порядку реалізації прав корінних народів та національних меншин, який унормує 

рівноправні відносин між українською етнічною нацією, корінними народами та 

національними меншинами на принципах міжетнічної толерантності та злагоди, рівних 

можливостей для самореалізації громадян незалежно від статі, раси, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, політичних чи 

релігійних переконань, мовних та інших ознак. 

• Розроблення та запуск роботи безкоштовної онлайн-платформи з вивчення 

української мови із залученням бібліотек, що підвищить компетентності громадян у 

частині застосування мови у повсякденному житті, знизить комунікаційні бар’єри та 

підвищить залученість різних груп населення до спільного інформаційно- культурного 

простору. 

 

Ціль 4.2. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні 

послуги 

З метою розширення доступу до якісних і сучасних культурних послуг та 

оновлення якості та змісту мистецької освіти утворено Державне агентство з питань 

мистецтв та Державне агентство з питань мистецької освіти (постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995). 

Розроблено Концепцію інклюзивної мистецької освіти, яка базується на принципі 

доступності незалежно від стану здоров’я, психічного та фізичного розвитку людини. 

Для створення культурного контенту в громадах з населенням до 50 тис. жителів 

спільно з Гете-Інститутом в Україні запущено другий цикл “Академії культурного 

лідера” - річної тренінгової програми, в межах якої буде запущено 50 інноваційних 

проектів міждисциплінарними командами, утвореними з представників бізнесу, 

громадянського суспільства, сфери культури та місцевого самоврядування. 

Українським культурним фондом запущено 3 нові партнерські програми: 

“Культура. Туризм. Регіони” - спільно з програмною USAID “Конкурентоспроможна 

економіка України” (КЕУ) та SMEDO (Офіс розвитку малого та середнього 

підприємництва), які підвищать конкурентоспроможність малого бізнесу в громадах. 

Верховною Радою України 19 грудня 2019 р. прийнято Закон України № 414-IX 

https://zakon.rada.gov.ua/go/414-IX“Про приєднання до Європейського фонду підтримки 

спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та 

аудіовізуальних творів (“EURIMAGES”)”, який відкриває низку можливостей для 

збільшення обсягу українських фільмів у міжнародному прокаті, дистрибуції та 

промоції кінопроектів, пільгового кредитування проектів копродукції, доступу до 

https://zakon.rada.gov.ua/go/414-IX
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європейського фонду проектів обсягом 25 млн. євро на рік. 

На розгляд Верховної Ради України подано проект Закону України “Про 

ратифікацію Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Канади” (реєстраційний номер 0027 від 28 грудня 2019 

р.), який відкриє доступ українським виробникам до канадського кіноринку, дасть 

змогу реалізувати спільні українсько-канадські проекти, збільшить дохід індустрії та 

прискорить просування українського кіно. 

Здійснено інвентаризацію, мапування та моделювання базової мережі закладів 

культури місцевого рівня (спільно з Мінрегіоном). У ході інвентаризації зібрано 

інформацію про 34 821 заклад культури місцевого рівня (бібліотеки - 16 023, клубні 

заклади - 17 191, мистецькі школи - 1317, заклади кіномережі - 290). 65 % населення 

України має доступ лише до цих закладів культури. 

З метою вимірювання показника результативності політики “Збільшення вдвічі 

кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально” 

розроблено опитувальник для регулярних репрезентативних соціологічних 

досліджень, яке буде вперше проведено в І півріччі 2020 року. 

Подальші заплановані дії 

• Сприяння розвитку людського капіталу через мистецьку освіту: 

-розроблення, обговорення та запуск реформи “Мистецька освіта майбутнього” 

для закладів мистецької освіти, проведення аналізу ринку праці галузі культури і 

мистецтв, диверсифікація освітніх програм з урахуванням потреб регіональних 

ринків праці, запуск пілотного проекту з упровадження інклюзії у 5 мистецьких 

школах і коледжах; 

-підвищення якості мистецької освіти через запуск Сертифікаційного центру для 

викладачів мистецьких шкіл, ліцеїв та коледжів, що посилить спроможність 

педагогів впроваджувати новий зміст мистецької освіти та забезпечить її якість 

(сертифіковані викладачі отримають додаткову надбавку в розмірі 20 % 

посадового окладу з 2021 року); 

-посилення конкурентоспроможності національних індустрій кіно та 

перформативних мистецтв шляхом трансформації 6 державних закладів 

мистецької освіти (у тому числі шляхом створення Української академії балету) 

та створення сучасної навчальної бази для майбутніх кіновиробників, 

запровадження результативних показників фінансування, посилення практичної 

підготовки через запровадження дуальної освіти, що додатково розширить 

можливості для отримання якісної підготовки та стажування студентів в 

професійних колективах. 

• Забезпечення реалізації культурних прав населення через доступність та 

розмаїття культурних послуг: 

- проведення інвентаризації та оцінки якісного стану мережі закладів культури 

для оцінки спроможності охоплення (доступність) та задоволення (якість) 

населення культурними послугами, виявлення конкурентних переваг культури в 



15 
 

громадах для стимулювання створення культурно-туристичних кластерів та 

підвищення туристичної та інвестиційної привабливості територій; 

- розроблення та запуск в окремих містах п’яти пілотних областей трирічної 

Програми із включення культури як елементу системи економічної та 

інвестиційної привабливості регіонів з проектним багаторівневим 

співфінансуванням сфери культури в об’єднаних територіальних громадах, 

перегляду і підвищення розрядів Єдиної тарифної сітки для працівників закладів 

культури та вирівнюванням середньої заробітної плати у сфері культури із 

середнім рівнем заробітної плати у сфері освіти з прив’язкою до стандартів 

культурних послуг, мультифункціональних центрів культурних послуг, 

запровадженням ключових показників результативності; 

- схвалення Концепції розвитку народних художніх промислів та плану заходів з 

її реалізації, спрямованих на збереження та передачу унікальних мистецьких 

технологій між поколіннями, як складової креативних індустрій територій та 

регіонів; 

- оновлення форм адміністративної звітності щодо діяльності музеїв, бібліотек, 

мистецьких шкіл та інших закладів з надання публічних послуг; 

-проведення глибинного соціологічного дослідження мовно-релігійно- 

культурних практик, традицій та преференцій населення; 

- підвищення рівня залученості населення до культурних практик та отримання 

якісних і доступних культурних послуг через формування стандартів їх надання, 

створення центрів культурних послуг та забезпечення фінансування з державного 

фонду регіонального розвитку у розмірі не менше 10 % на проекти у сферах 

компетенції МКМС. 

 

Ціль 4.3. Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну 

участь у суспільному житті 

Утворено Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства - 

центральний орган виконавчої влади, основним завданнями якого є реалізація 

державної політики у молодіжній сфері, у сфері національно - патріотичного виховання 

та сприяння розвитку громадянського суспільства (постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 2019 р. № 995) та затверджено Положення про нього (постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1171). 

Розроблено та винесено на публічне обговорення Стратегію розвитку молоді до 

2030 року, реалізація якої допомагатиме молодим людям проявляти ініціативу, 

самостійно визначати власні цілі та цінності, мати змогу і бажання 

самореалізовуватися в Україні, підвищить включеність молодих людей в українському 

суспільстві та світі. 

Підготовлено до запуску найбільшу в Східній Європі програму внутрішньої 

мобільності молоді у форматі обмінів між різними регіонами України (із залученням 

до 70-100 тис. учасників віком від 14 до 21 року), на яку виділено 500 млн. гривень. 
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Програма спрямована на збільшення залученості молоді до волонтерства та інших 

форм громадської активності, формування ідентичності та ключових громадянських 

компетентностей, підвищення спроможності організацій громадянського суспільства в 

регіонах України. 

Розроблено проект створення сучасних молодіжних просторів у 6 пілотних 

областях (для міст в понад 20 тис. жителів), через які до 2 млн. молоді отримає доступ 

до неформальної освіти (у тому числі сучасних цифрових технологій), психологічної 

підтримки, допомогу у працевлаштуванні та соціалізацію у вільний час, що 

забезпечить умови для змістовного дозвілля молоді, її особистісного розвитку та 

самореалізації, а також формування свідомих молодіжних спільнот. 

Переможцем конкурсу та Молодіжною столицею України 2020 року стало місто 

Тернопіль, як найкраще місто для проживання, розвитку та залучення молоді до усіх 

сфер життя на місцевому і регіональному рівнях. 

Подальші заплановані дії 

• Реалізація національної програми мобільності молоді в 2020-2021 роках (до 70-

100 тис. безпосередніх учасників, 500 тис. залучених), яка дасть можливість молоді 

усвідомити себе частиною суспільства, набути суб’єктності через реалізацію понад 500 

проектів, посилить її здатність до соціальної комунікації та взаємодії, надасть змогу 

відчути та поділитися розмаїттям культурних традицій і практик, характерних для 

різних регіонів. 

• Розроблення механізму інституційної підтримки для організацій 

громадянського суспільства, спрямованої на стимулювання розвитку спроможності 

громадянського суспільства адвокувати потреби різних соціальних груп, реагувати на 

запит суспільства, делегування частини “контрольних” функцій держави 

громадянському суспільству. 

• Розвиток мережі молодіжних центрів в Україні, які стануть просторами для 

розвитку та самореалізації молодих людей. 

• Підвищення прозорості сектора благодійності та волонтерства, опрацювання 

питання щодо створення стимулів для благодійних та волонтерських організацій. 

 

Ціль 4.4. Українці розуміють важливість фізичної активності і регулярно 

займаються нею 

Утворено Державне агентство спорту - центральний орган виконавчої влади, 

основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері фізичної культури і 

спорту (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995), та 

затверджено Положення про нього (постанова Кабінету Міністрів України від 24 

грудня 2019 р. № 1160). 

Розроблено Концепцію розвитку масового спорту та спортивних активностей, 

однією з головних складових якої є Програма “Гроші ходять за спортивною послугою” 

(пілотний проект реалізується у м. Маріуполь), реалізація якої дозволить українським 
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родинам отримувати адресне фінансування на дитину і самостійно обирати для неї 

види спорту чи активності. Це створить конкурентне середовище щодо надання 

спортивних послуг в Україні та сприятиме підвищенню якості наданих таких послуг. 

Розроблено та винесено на публічне обговорення з громадськістю проект 

Стратегії розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 року “U-Sport”, 

спрямованої на популяризацію і закріплення навичок здорового способу життя, заняття 

масовими видами спорту та підвищення спортивного іміджу України в світі. 

У рамках підготовки до Олімпійських Ігор Токіо-2020: 

> створено Оргкомітет з підготовки до Олімпійських Ігор та Паралімпійських 

Ігор Токіо-2020; 

> підготовлено національний медійний проект “Разом до Токіо” для українців в 

Україні та за її межами, метою якого є максимальне розширення аудиторії перегляду 

Олімпійських ігор та підтримки спортсменів, підвищення їх впізнаваності для широкої 

аудиторії, залучення українців до занять масовим спортом, створення позитивного 

сприйняття ролі держави у підготовчому процесі олімпійців; 

> створено медіа-центр “Ц-8рогі” МКМС з новинами зі спортивних майданчиків 

світу та прямими репортажами від наших спортсменів та тренерів, які представляють 

понад 160 національних федерацій з видів спорту про результати виступів на змаганнях 

національного та міжнародного рівнів, а також інформацію про спортивні події в 

Україні та світі. Медіа-центр стане першоджерелом спортивних новин для ЗМІ. 

Для проведення міжнародних спортивних змагань розроблено концепції: 

> реорганізації ДП ОНСЦ “Конча-Заспа” в міжнародний тренувальний центр; 

> реорганізації ДП НСК “Олімпійський”, СК “Атлет”, “Палац спорту” в 

мультиспортивний кластер “Місто спорту”; 

> створення Національного центру з художньої гімнастики. 

Це стимулюватиме розвиток спорту високих досягнень через підвищення 

спроможності країни з реалізації міжнародних спортивних змагань та забезпечення 

тренувань спортсменів світового рівня інших країн в Україні. 

Подальші заплановані дії 

• Забезпечення початку переходу України на сучасну модель управління 

спортом, спрямовану на підвищення самоорганізації населення у сфері спорту через 

інституціоналізацію спортивних клубів як обов’язкового елементу функціонування 

федерацій, залучення на регулярній основі 40 % громадян до занять масовим спортом, 

збільшення кількості спортивних змагань, підвищення кількості робочих місць та 

конкурентної оплати праці в сфері спорту, покращення результатів виступів 

національних збірних команд на рейтингових міжнародних змаганнях шляхом: 

- затвердження Стратегії розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 

року “U-Sport” та плану заходів з її реалізації через запуск нової моделі 

фінансування спорту, затвердження програми управління та будівництва 
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спортивної інфраструктури (концесії, державно-приватне партнерство, 

багаторівневе бюджетне фінансування), старт реалізації пілотних проектів, 

спрямованих на популяризацію і закріплення навичок здорового способу життя, 

заняття масовими видами спорту та підвищення спортивного іміджу України в 

світі; 

- розроблення та подання до Верховної Ради України законопроектів щодо 

внесення змін до Законів України “Про фізичну культуру і спорт” стосовно 

приведення основ управління спортом в Україні до визнаних міжнародних 

стандартів, “Про громадські об’єднання” в частині саморегулюючих громадських 

організацій спортивного спрямування, “Про спортивні організації” стосовно 

визначення критеріїв спортивних організацій та механізмів фінансування з 

державного та місцевих бюджетів, залучення інвестицій і приватних коштів, “Про 

Фонд державного майна України” в частині зниження орендних ставок на об’єкти 

спортивної інфраструктури державної та комунальної форм власності; 

- створення Фонду розвитку спорту (аналогічний до Українського культурного 

фонду), що дозволить запровадити пряме грантове фінансування успішних 

спортивних ініціатив та підвищити довіру з боку громадянського суспільства до 

рішень Уряду в сфері підтримки спорту; 

- перехід спортивних федерацій до автономії в управлінні різними видами 

спорту; 

- старт реалізації проектів з будівництва: 100 стадіонів нової формації, “Міста 

спорту”, Міжнародного тренувального центру “Конча-Заспа”, а також продовження 

реалізації проектів з будівництва плавальних басейнів, палаців спорту, біатлонних 

комплексів за рахунок коштів субвенції, завершення будівництва муніципального 

комплексу міжнародного класу в м. Полтава та плавального басейну в м. Мелітополь. 

• Якісне забезпечення та масштабне публічне висвітлення участі українських 

спортсменів в XXXI Олімпійських Іграх, XVI Паралімпійських іграх 2020 року в м. 

Токіо, що дасть змогу всій країні пишатись нашими спортсменами. 

• Створення національної інфраструктури даних у сфері спорту на основі 

Цифрової платформи, яка міститиме персоналізовані дані та реєстри спортивних 

споруд, спортсменів, тренерів, клубів, федерацій, змагань, що дозволить спростити 

обмін інформацією та розширити доступ населення до системи занять масовим 

спортом. 

• Вихід України з групи країн із найбільшою кількістю позитивних проб на 

допінг шляхом підвищення персональної відповідальності, проведення масової 

кампанії з підвищення обізнаності щодо шкоди допінгу для здоров’я і репутації 

спортсменів. 

 

Ціль 4.5. Українець рідше стикається з маніпулятивними та фейковими 

новинами, повідомленнями та матеріалами 

Розроблено та винесено на публічне обговорення проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної 
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інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації”, метою якого є 

зменшення обсягів дезінформаційного контенту в інформаційному просторі України. 

Розроблено концепцію виявлення, аналізу і протидії дезінформації в 

інформаційному просторі України та моніторингово-аналітичного центру, який в 

режимі 24/7 буде здійснювати моніторинг інформаційного поля, виявляти 

інформаційні загрози, здійснювати їх аналіз і оцінку, розробляти варіанти рішень 

стосовно протидії виявленим загрозам на кроссекторальному рівні. 

На базі платформи іномовлення 15 лютого 2020 р. буде запущено ефірний 

розважально-інформаційний телеканал для жителів тимчасово окупованих територій, 

який розширить доступ та підвищить в інформаційному просторі тимчасово 

окупованих територій обсяг контенту, спрямованого на реінтеграцію до українського 

інформаційно-культурного простору мирного населення, що проживає на тимчасово 

окупованих територіях. 

Знайдено та протестовано технічне рішення щодо забезпечення сигналом 

населення у Донецькій, Луганській і Херсонській областях, підконтрольних та 

непідконтрольних територіях, на лінії розмежування на сході, а також на півдні 

Херсонської області і півночі Автономної Республіки Крим. 

Розроблено опитувальник для регулярних репрезентативних соціологічних 

досліджень (омнібус) щодо визначення обсягу маніпулятивного контенту. 

Організовано і проведено у м. Маріуполь 29-30 жовтня 2019 року Форум єдності 

за участю Президента України, міжнародних партнерів та професійної спільноти, де 

започатковано діалог щодо шляхів та термінів реінтеграції населення, яке проживає на 

тимчасово-окупованій території. 

Подальші заплановані дії 

Медіа та інформаційна політика: 

• розвиток ефірного інформаційно-розважального телеканалу, який буде 

транслюватися в зоні проведення операції Об’єднаних сил та на тимчасово окупованих 

територіях, розширення території його мовлення; 

• подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної 

інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації” та 

супроводження його у Верховній Раді України; 

• розроблення за запуск загальнонаціональної програми підвищення 

медіаграмотності, орієнтованої на різні аудиторії. 

Розвиток українського кіно: 

• запуск системи “cash rebates” та зміна умов надання державної підтримки на 

виробництво фільмів з метою підвищення її ефективності; 

• розроблення системи “Електронний квиток”, яка дозволяє аналізувати збори та 

відвідуваність в кінотеатрах в режимі реального часу; 

• розроблення та затвердження концепції державно-приватного партнерства з 



20 
 

метою реновації Національної кіностудії ім. О. Довженка. 

 
Ціль 4.6. Люди активно подорожують Україною в цілях туризму 

Утворено Державне агентство розвитку туризму - центральний орган виконавчої 

влади, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері туризму та 

курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів) 

(постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995) та затверджено 

Положення про нього (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 

1162). 

Вперше на розвиток туризму в Україні закладено кошти в обсязі 240 млн. гривень. 

Для цього планується визначення місця України на туристичній мапі світу, запуск 

внутрішніх і зовнішніх програм з їх промоції. 

Продовжено реалізацію культурно-мистецьких проектів - переможців конкурсу 

“Малі міста - великі враження” - міжсекторальних проектів державно- приватного 

партнерства, спрямованих на стимулювання культурного розвитку малих міст і 

територій та промоції культурної спадщини, покликаних об’єднувати громади, давати 

поштовх для їх розвитку та успішного проведення децентралізації в сфері культури. 

Понад 350 тис. глядачів взяло безпосередню участь в 71 проекті в 23 областях України, 

з медіа-аудиторією у понад 12 млн. осіб та співфінансуванням у 13,46 млн. грн. з 

місцевих бюджетів, що надало відчутний поштовх для розвитку подієвого туризму в 

громадах. 

За інформацією МЗС протягом 2019 року оформлено 152 632 візи для в’їзду в 

Україну, з яких 35 001 е-Віза (зокрема, у вересні - грудні 2019 року оформлено 11 528 

е-Віз). 

З метою удосконалення системи контролю за забезпеченням організації 

відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, 

безперебійного перетину та безпечного перебування відвідувачів у зазначених 

зонах Мінекоенерго спільно з ДАЗВ: 

> на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення введено 

в дію систему контролю доступу, складовою якої є електронний квиток, та встановлені 

стаціонарні та запроваджені мобільні QR зчитувачі; 

> створено та введено в експлуатацію сучасний інформаційний центр для 

відвідувачів зони відчуження на контрольно-пропускному пункті “Дитятки”; 

> забезпечено функціонування мобільних контрольно-пропускних пунктів та 

контрольно-дозиметричних пунктів на річці Прип’ять; 

> введено 21 маршрут відвідування, у тому числі водний і повітряний; 

> проведено перевірки технічного стану контрольно-дозиметричних пунктів; 

> розроблено схеми переміщення відвідувачів на контрольно-пропускних 

пунктах; 
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> розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Порядку відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) 

відселення”, яким, зокрема, визначаються відповідальні за організацію та супровід 

відвідування; передбачається доступ до електронного кабінету правоохоронних 

органів; визначаються відомості, що мають міститися у запиті про намір відвідування, 

та підстави для відмови у відвідуванні; визначаються обов’язки відвідувачів та 

обмеження під час відвідування тощо. 

Завдяки виконанню зазначених заходів: 

- скорочено час, необхідний на оформлення перепустки, з 15 до 3 хв., що дало 

змогу збільшити пропускну спроможність контрольно-пропускних пунктів 

вп’ятеро; 

- мобільні QR зчитувачі забезпечують гнучку систему визначення місця 

перетину кордону зони відчуження (у тому числі на водних маршрутах без 

необхідності відвідування стаціонарного контрольно-пропускного пункту на 

суші); 

- оперативно координується пересування груп відвідувачів територією зони 

відчуження та зроблено це пересування більш безпечним. 

Подальші заплановані дії 

• Формування туристичного бренду України через запуск масштабної кампанії 

просування України як туристичної дестинації у 5 пріоритетних країнах (Німеччина, 

Польща, Індія, Китай, Білорусь). 

• Посилення туристичної конкурентоспроможності громад та територій шляхом 

експертної, стратегічної та іншої допомоги органам місцевого самоврядування з 

перетворення існуючих туристичних об’єктів у місцеві туристичні бренди. 

• Створення єдиного туристичного порталу для іноземних та внутрішніх 

туристів, який надаватиме інформацію на 6-8 мовах про привабливі місця для 

подорожі, доступні маршрути та місця розміщення, додаткову корисну інформацію 

(візи, консульства), а також міститиме безпековий модуль (включаючи кол-центр). 

• Запуск програм навчання для органів місцевого самоврядування (маркетинг для 

створення унікальних локальних туристичних брендів), а також розвитку навичок у 

працівників сфери гостинності з сервісного обслуговування в регіонах, що підвищить 

туристичні потоки. 
• Послаблення візового режиму з країнами з високим туристичним потенціалом. 

• Затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони безумовного 

(обов’язкового) відселення. 
 


