
тис.грн.

2017 

(затверджено

)

2018 

(проект)

Додаткова 

потреба

ОБГРУНТУВАННЯ

РАЗОМ 4 174 561,00 5 316 605,60 4 391 293,80

1800000 Міністерство культури України 4 022 974,30 5 136 212,50 2 731 923,80

1801000 Апарат Міністерства культури 

України

3 481 781,70 4 560 619,70 628 509,30

1801010 Загальне керівництво та управління 

у сфері культури

53 262,50 95 139,50

1801020 Прикладні розробки у сфері 

розвитку культури

1 000,00 1 000,00

1801030 Надання загальної та спеціальної 

освіти мистецькими (художніми, 

музичними, хореографічними) 

загальноосвітніми школами 

(школами-інтернатами) та 

позашкільними навчальними 

закладами, методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів

138 130,70 209 924,70

1801050 Підготовка кадрів для сфери 

культури і мистецтва вищими 

навчальними закладами І і ІІ рівнів 

акредитації

22 030,70 на місцеві 

бюджети
33 439,90 Необхідно відновити цю бюджетну програму, залишивши на фінансуванні з 

Державного бюджету України Київське державне хореографічне училище та 

Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв". Ці навчальні заклади є єдиними та 

унікальними в Україні.

1801060 Підготовка кадрів для сфери 

культури і мистецтва вищими 

навчальними закладами ІІІ і ІV 

рівнів акредитації

704 629,90 850 327,80 40 352,10 Для Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка необхідно 

передбачити кошти 26 779,4 тис. грн., з них: 15 000, 0 тис. грн. , на придбання 

музичного обладнання, поповнення бібліотечних фондів, яке не оновлювалось 

більше ніж 10 років; 11 779,4 тис. грн. , на проведення капітальних ремонтів 

навчальних аудиторій та корпусів у навчальному закладі. Для Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого 

необхідно передбачити кошти обсягом 13 572,7 тис.грн., з них 2 900,00 

тис.грн.  на придбання обладнання для забезпечення навчального процесу; 10 

672,7 тис.грн.  - на проведення капітальних ремонтів приміщень навчальних 

корпусів та гуртожитку.

Видатки за бюджетними програмами у сфері культури 

Мінкультури, Держархіву, Держкомтелерадіо, МОН                             

(по загальному фонду)



1801070 Підвищення кваліфікації, 

перепідготовка кадрів та 

підготовка науково-педагогічних 

кадрів у сфері культури і 

мистецтва, підготовка кадрів 

акторської майстерності для 

національних мистецьких та 

17 049,80 22 263,00

1801100 Фінансова підтримка національних 

творчих спілок у сфері культури і 

мистецтва та заходи 

Всеукраїнського товариства 

"Просвіта"

6 185,30 6 185,30 11 000,00 Зазначене фінансування потрібне для утримання Будинку ветеранів сцени імені 

Н. Ужвій (2,5 млн.грн.) та проведення більше 60 мистецьких театральних 

заходів, зокрема Національного театрального фестивалю-премії (8,5 млн.грн.). 

1801110 Фінансова підтримка національних 

театрів

907 047,00 1 015 351,00

1801120 Фінансова підтримка національних 

художніх колективів, концертних 

організацій та їх дирекції, 

національних і державних 

циркових організацій

537 387,90 590 891,00

1801130 Державна підтримка діячів 

культури і мистецтва

16 373,00 23 363,70

1801140 Забезпечення функціонування 

Українського культурного фонду

200 000,00

1801170 Загальнодержавні заходи у сферах 

культури та мистецтв, охорони 

культурної спадщини, вивезення, 

ввезення і повернення культурних 

цінностей, державної мовної 

політики, міжнаціональних 

відносин, релігії та захисту прав 

національних меншин

94 148,10 260 091,50 24 321,00 Кошти для Національного академічного українського драматичного театру імені 

Марії Заньковецької у сумі 24 321, 0 тис. грн., з них: 21 557, 0 тис. грн.  на 

проведення реставрації фасадів, виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реставрацію та проведення капітальних ремонтів 

адміністративних приміщень театру; 2764, 0 тис. грн.  на придбання серверного, 

комп’ютерного та спеціального сценічного обладнання.

у тому числі здійснення заходів щодо 

забезпечення підготовки і проведення 

щорічного національного мистецького 

фестивалю у м. Кропивницький

7 000,00



1801190 Забезпечення діяльності 

національних музеїв, національних 

і державних бібліотек та культурно-

просвітницьких центрів

508 993,00 610 062,90 500,00 Кошти необхідні для заробітної плати працівникам програми «Креативна 

Європа». 

1801280 Будівництво об'єктів 

загальнодержавного значення у 

сфері культури

69 000,00 223 000,00

1801300 Фінансова підтримка друкованих 

періодичних видань 

культурологічного напрямку, газет 

мовами національних меншин

7 431,40 6 852,10

1801480 Надання фінансової підтримки 

державному підприємству 

"Кримський дім"

3 843,40 4 003,00 11 000,00 Без належного фінансування ДП «Кримський дім» не зможе функціонувати. З 

огляду на анексію території АР Крим очевидно, що підтримка діяльності 

подібних організацій є вкрай політично потрібною. 

1801490 Збереження історико-культурної та 

архітектурної спадщини в 

національних і державних 

заповідниках, здійснення заходів з 

охорони культурної спадщини, 

паспортизація, інвентаризація та 

реставрація пам'яток архітектури, 

культури та світової спадщини 

ЮНЕСКО

301 593,70 347 816,90 300 000,00 Європейський парламент оголосив 2018 рік Роком Культурної Спадщини в 

Європі. Наразі готується відповідний Указ Президента України. У зв'язку з цим 

пропонується збільшити видатки за цією програмою на 300 млн. грн., які 

спрямувати на першочергові заходи з охорони нерухомих пам'яток культурної 

спадщини України, в тому числі об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а 

також на охорону нематеріальної культурної спадщини (відповідно до 

рекомендацій ЮНЕСКО). Також 30 млн.грн. з цих коштів пропонується 

передбачити на створення історико-культурної заповідної території "Село - 

музей "Криворівня", а 10 млн.грн. - на проведення реставраційно-ремонтних 

робіт Домініканського собору (м. Львів, площа Музейна 3).  

у тому числі погашення кредиторської 

заборгованості Національного Києво-

Печерського історико-культурного 

заповідника

7 871,40 30 000,00 Необхідно збільшити на 30 млн. грн. фінансування за КПКВК 1801490, 

вказавши їхнє цільове спрямування: "в тому числі створення та державна 

підтримка історико-культурної заповідної території «Село – музей 

«Криворівня», та забезпечення діяльності закладів культури на цій території". 

Рішення про створення такої заповідної території вже більше року назад було 

схвалено Комітетом Верховної Ради з питань культури та духовності. 

Необхідність створення такої заповідної території пов’язана з історико-

культурним значенням території, необхідністю збереження самобутності 

гуцульської культури тощо. У разі створення такої території це дозволить в тому 

числі залучати в Україну додаткові інвестиції, розвивати туризм та сприяти 

збереженню історично-культурної пам`яті та традицій.



1801560 Забезпечення діяльності 

Українського інституту книги, 

випуск книжкової продукції за 

програмою "Українська книга"

80 000,00 94 347,30 207 896,30 200 000 тис. грн. необхідно для закупівлі літератури для бібліотек, 7 896,3 тис. 

грн. - для покриття витрат на виплату заробітної плати з урахуванням вимог 

чинного законодавства.

у тому числі створення цифрової 

бібліотеки

20 000,00

1801820 Комплексна реставрація і 

пристосування ансамблю 

Жовківського замку Державного 

історико-архітектурного 

заповідника у м. Жовкві

10 000,00

1801830 Реставрація з переплануванням 

горищних приміщень в буд. №5 на 

вул. Нижанківського під навчальні 

приміщення Львівської 

національної музичної академії ім. 

М. В. Лисенка в межах об'єму 

існуючого горища. Без зміни 

конфігурації даху

3 675,30

1806000 Державне агентство України з 

питань кіно

514 452,50 518 217,00 2 091 130,00

1806010 Керівництво та управління у сфері 

кінематографії

8 732,50 12 497,00



1806030 Створення та розповсюдження 

національних фільмів, фінансова 

підтримка державного 

підприємства "Національний центр 

Олександра Довженка"

500 000,00 500 000,00 1 894 700,00 В березні цього року було прийнято Закон України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», відповідно до якого передбачено низку механізмів 

щодо стимулювання національного кінематографу, виробництва національних 

фільмів та залучення іноземних інвесторів. Для впровадження Закону необхідно 

передбачити: 802,7 млн. грн. на створення та розповсюдження національних 

фільмів надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму 

(ігрового, анімаційного тощо), обсяг якої не може перевищувати 80 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму; 500,0 млн. грн. надання 

державної субсидії на виробництво (створення) телевізійних фільмів, 

телевізійних серіалів, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків загальної 

кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу; 

450,0 млн.грн. – з метою створення для українських та іноземних суб’єктів 

кінематографії сприятливих умов для виробництва фільмів на території, 

українським та іноземним суб’єктам кінематографії надаватиметься державна 

підтримка у формі державної субсидії для повернення частини кваліфікованих 

витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) 

фільму; 87,0 млн. грн. на відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, 

сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва 

та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які 

будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або 

реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у 

населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців; 50,0 млн. грн. 

надання державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових 

комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування 

національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не 

більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно, обсяг якої не 

може перевищувати 50 відсотків вартості відповідних комплексів; 5,0 млн.грн. 

– підтримка ДП «Національний Центр Олександра Довженка».

1806050 Здійснення концертно-мистецьких, 

культурологічних заходів у сфері 

кінематографії, фінансова 

підтримка Національної спілки 

кінематографістів України

5 300,00 5 300,00 195 450,00 15 млн.грн. необхідні для проведення 36 кіномистецьких заходів та 15 

прем`єрних показів фільмів для представництва України на міжнародних 

кінофестивалях; 180,0 млн. грн. - надання державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів; 0,45 млн. грн. – 

фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України»



1806060 Гранти Президента України 

молодим діячам мистецтва для 

створення і реалізації творчих 

проектів в сфері кінематографії та 

премії за видатні досягнення у 

галузі кінематографії

420,00 420,00 980,00 Необхідно 0,3 млн. грн. – на виплату Державної премії ім. О.Довженка; 0,68 

млн. грн. – на виплату 3 грантів Президента України молодим діячам мистецтва 

для створення якісного продукту в сфері кінематографії.

1809000 Український інститут 

національної пам'яті

26 740,10 57 375,80 12 284,50

1809010 Керівництво та управління у сфері 

відновлення та збереження 

національної пам'яті

13 171,10 21 705,10 3 147,00 Кошти необхідні для розробки сайту Інституту та оплати праці працівників з 

нарахуванням відповідно до чинного законодавства.

1809020 Заходи з реалізації державної 

політики у сфері відновлення та 

збереження національної пам'яті, 

забезпечення діяльності 

Національного меморіального 

комплексу Героїв Небесної Сотні - 

Музею Революції гідності та 

Галузевого державного архіву 

Українського інституту 

національної пам'яті

13 569,00 35 670,70 9 137,50 Кошти необхідні для забезпечення діяльності Музею Революції Гідності та 

проведення заходів відповідно до Указів Президента України та рішень 

Верховної Ради України.

3600000 Міністерство юстиції України 151 586,70 180 393,10 900 000,00

3609000 Державна архівна служба 

України

151 586,70 180 393,10 900 000,00

3609010 Керівництво та управління у сфері 

архівної справи

17 237,40 25 357,50

3609020 Прикладні розробки у сфері 

архівної справи та страхового 

фонду документації

8 291,50 9 280,80

3609030 Забезпечення діяльності архівних 

установ та установ страхового 

фонду документації

126 057,80 145 754,80



3609810 Реконструкція та розвиток 

комплексу споруд центральних 

державних архівів України на 

вулиці Солом'янська 24 в 

Солом'янському районі міста Києва

900 000,00 Необхідно відновити програму та передбачити кошти для завершення 

відповідних робіт. У зв’язку з відсутністю рішення цього питання,а також 

враховуючи неможливість подальшого розміщення Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України на території Національного 

заповідника «Софія Київська», Держава може зазнати значних збитків, а також 

втратити неоціненні примірники творів, які на даний момент зберігаються в 

архіві. Крім того, очевидно, що у разі незавершення будівництва відповідного 

об’єкту, держава і так зазнає збитків, оскільки будівля руйнується, а відтак як 

наслідок уже вкладені кошти у цю будівлю будуть витрачені на вітер.

1700000 Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України

758 800,00

1701080 Фінансова підтримка Національної 

суспільної телерадіокомпанії 

України

758 800,00 Відповідно до статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України» від 17.04.2014 № 1227-VII передбачено, що держава 

забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у 

Державному бюджеті України та становить не менше 0.2 відсотка видатків 

загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. З 

урахуванням  цього, недофінансування НСТУ на 2018 рік складає 758,8 млн. 

Таким чином, виділення для НСТУ фінансування у розмірі майже вдвічі 

меншому, ніж гарантований законом, ставить під загрозу діяльність НСТУ та 

створення суспільного мовлення в Україні. 

2200000 Міністерство освіти і науки 

України

570,00

2201040 Дослідження, наукові та науково-

технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими 

програмами та державним 

замовленням, підготовка наукових 

кадрів, фінансова підтримка преси, 

розвитку наукової інфраструктури, 

наукових об'єктів, що становлять 

національне надбання, 

забезпечення діяльності 

Державного фонду 

фундаментальних досліджень

570,00 Додаткове фінансування у розмірі 570 тис. грн. необхідне Науково-дослідному 

інституту українознавства Міністерства освіти і науки України для забезпечення 

роботи відділення «Філія Гуцульщина».







 




