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Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики 
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Назва органу Предмет відання Контактна інформація  

АВСТРІЯ 

Комітет у справах сім'ї та 

молоді Федеральної Ради 

(Ausschuss für Familie und 

Jugend des Bundesrates) 

У Комітеті у справах сім'ї та молоді розглядаються всі 

законопроекти та пропозиції, що стосуються сімей, молоді та 

дітей. 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/A-

FJ-BR/A-FJ-BR_00001_00269/index.shtml 

Керівник – Марлен Зейдлер-Бек (Marlene 

Zeidler-Beck) 

пошта керівника – marlene@zeidler-beck.at 

 

Комітет з прав дитини 

Федеральної Ради 

(Kinderrechteausschuss des 

Bundesrates) 

Комітет відстежує ситуацію щодо захисту прав дитини, 

реагує на звіти Омбудсмена щодо цих питань. 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/A-

KR-BR/A-KR-BR_00001_00385/index.shtml 

Керівник – Даніела Грубер-Прунер (Daniela 

Gruber-Pruner) 

пошта керівника – daniela.gruber-pruner@

parlament.gv.at, 

телефон: + 43 1 401 10-3464 
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Комітет з питань туризму, 

мистецтва і культури 

Федеральної Ради (Ausschuss 

für Tourismus, Kunst und 

Kultur des Bundesrates) 

У комітеті розглядаються законопроекти та пропозиції, що 

стосуються індустрії дозвілля та туризму, розвитку культури 

та сприяння митцям, наприклад, їх соціальному захисту 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/A-

TK-BR/A-TK-BR_00001_00864/index.shtml   

Керівник – Андреа Едер-Гіттхалер (Andrea 

Eder-Gitschthaler) 

Комітет сім'ї та молоді 

Національної Ради 

(Ausschuss für Familie und 

Jugend) 

Комітет займається законопроектами, законодавчими 

пропозиціями, які стосуються питань сім’ї, молоді та дітей, 

їх соціального захисту та підтримки у складних обставинах 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/

A-FA/A-FA_00001_00886/index.shtml#tab-

Uebersicht 

Керівник – Норберт Зібер (Norbert Sieber) 

пошта керівника 

–  norbert.sieber@parlament.gv.at, 

телефон керівника: +43 664 453 86 47 

Комітет з питань культури 

Національної Ради 

(Kulturausschuss) 

Комітет з питань культури займається урядовими 

законопроектами, законодавчими пропозиціями, звітами 

щодо мистецтва та культурної політики.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/

A-KU/A-KU_00001_00882/index.shtml 

Керівник  – Єва Блімлінгер (Eva Blimlinger) 

пошта керівника – eva.blimlinger@ 

parlament.gv.at 

eva.blimlinger@gruene.at 

Комітет з туризму 

Національної Ради 

(Tourismusausschuss) 

У Комітеті з туризму розглядаються всі законопроекти та 

заявки, а також звіти, що стосуються галузі туризму та 

відпочинку. Це включає економічне становище туристичних 

компаній (оподаткування та субсидії). 

Керівник  –  Gerald Hauser,  

пошта керівника  –  gerald.hauser@

parlament.gv.at 

gerald.hauser@fpoe.at 

Комітет з питань рівного 

ставлення Національної 

Ради 

(Gleichbehandlungsausschuss) 

Комітет з питань рівного ставлення розглядає всі 

законопроекти, клопотання та доповіді, що стосуються 

рівного ставлення до жінок та чоловіків та рівного ставлення 

до людей, які зазнають дискримінації на основі етнічної 

приналежності, віку, релігії чи переконань або сексуальної 

орієнтації.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/

A-GL/A-GL_00001_00890/index.shtml, 

Керівник – Габріель Хайніш-Хосек (Gabriele 

Heinisch-Hosek),  

пошта керівника – gabriele.heinisch-hosek@

parlament.gv.at 

Комітет з прав людини 

Національної Ради 

(Ausschuss für 

Menschenrechte) 

 

Комітет з прав людини розглядає всі законопроекти, 

клопотання та доповіді, що стосуються основних прав. Це 

включає політику в галузі прав людини та боротьбу з 

дискримінацією в Австрії та інших країнах.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/

A-ME/A-ME_00001_00894/index.shtml 

Керівник – Ніколаус Шерак (Nikolaus Scherak) 

пошта керівника – nikolaus.scherak@

parlament.gv.at 
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ІРЛАНДІЯ  

Комітет з питань ЗМІ, 

туризму, мистецтв, 

культури, спорту та 

Гелтахту (Committee on 

Media, Tourism, Arts, Culture, 

Sport and the Gaeltacht) 

Комітет складається із членів обох палат парламенту – 

сенаторів і депутатів, стежить за діяльністю Департаменту 

туризму, культури, мистецтв, спорту, Гелтахту та ЗМІ, 

зосереджуючись на важливих законодавчих та політичних 

ініціативах. 

 

https://www.oireachtas.ie/en/committees/33/media

-tourism-arts-culture-sport-and-the-gaeltacht/ 

 

Комітет з питань дітей, 

інвалідності, 

рівності та інтеграції 

(Committee on Children, 

Disability, Equality and 

Integration) 

Комітет складається із членів обох палат парламенту – 

сенаторів і депутатів. Він розглядає і звітує перед палатами 

про витрати, управління та політику Департаменту у справах 

дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді. 

 

https://www.oireachtas.ie/en/committees/33/childr

en-disability-equality-and-integration/ 

 

Комітет з ірландської мови, 

Гелтахту та ірландської 

спільноти (Committee on the 

Irish Language, Gaeltacht and 

the Irish-speaking Community) 

Комітет призначений сприяти використанню ірландської 

мови як народної  у всіх аспектах ірландського життя. 

 

https://www.oireachtas.ie/en/committees/33/irish-

language-gaeltacht-and-the-irish-speaking-

community/ 

 

УГОРЩИНА  

Комітет з питань культури 

(Committee on Culture) 

Комітет займається питаннями культури, ЗМІ, а також 

спорту, освіти і науки. Комітет перед призначенням 

заслуховує кандидата на посаду міністра культури і 

відкритим голосуванням вирішує підтримати його 

призначення. Також комітет заслуховує звіти посадових осіб, 

які здійснюють управління закладами культури.  Комітет 

отримує щорічний звіт про діяльність Ради з питань ЗМІ 

Національного управління з питань засобів масової 

інформації та комунікацій. Голова комітету є членом 

Комітету всесвітньої спадщини Угорського національного 

комітету ЮНЕСКО, який допомагає міністру, 

відповідальному за культуру, виконувати свої обов'язки. 

https://www.parlament.hu/web/kulturalis-

bizottsag/elnoki-koszonto 

Тел. 36 (1) 441-5072  

Пошта –  kob (kukac) parlament.hu, 

kob@parlament.hu 

 

Керівник –  Доктор Ласло Пошан (Dr. Pósán, 

László),  

пошта керівника –  laszlo.posan@parlament.hu 

Комітет з питань угорських 

національностей (Committee 

on Nationalities in Hungary) 

До складу комітету входять представники 13 

національностей, які живуть в Угорщині. З-поміж іншого 

комітет опікується народною освітою, культурою та 

церковними справами. 

https://www.parlament.hu/web/magyarorszagi-

nemzetisegek-bizottsaga 
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Тел .: + 36 1 441 5262; + 36 1 441 5263, Факс.: + 

36 1 441 5264  

Пошта –  neb@parlament.hu 

Керівник  –  Імре Ріттер (Ritter Imre), 

пошта керівника  –   ritter.imre@parlament.hu 

Комітет з питань добробуту 

(Committee on Social Welfare) 

Комітет працює у кількох напрямках: охорона здоров’я та 

медичне страхування, система соціального забезпечення, 

сімейна політика та пенсійна система. Комітет з питань 

добробуту також відповідає за питання, що стосуються 

захисту дітей та молоді, людей похилого віку. 

https://www.parlament.hu/web/nepjoleti-

bizottsag/elnoki-koszonto 

Тел .: +36 1 441-5085, +36 1 441-5077  

Факс .: +36 1 441-5078 

Пошта  –  njb@parlament.hu 

Керівник комітету   –  Лайош Корош (Korózs 

Lajos),  

пошта керівника  –  korozs.lajos@parlament.hu 

Комітет з правових питань 

(Committee on Justice) 

Окрім класичних конституційних, судових та процесуальних 

завдань, комітет також займається питаннями прав людини 

та релігій. 

https://www.parlament.hu/web/igazsagugyi-

bizottsag 

Тел .: + (36) 1 441-4484  

Факс: + (36) 1 441-4823  

Пошта  –  iub@parlament.hu 

Керівник комітету  –   Імре Вейкі (Dr. Vejkey 

Imre),  

пошта керівника  –  imre.vejkey@parlament.hu 

Спеціальний комітет, що 

призначає членів Ради з 

питань ЗМІ Національного 

управління з питань засобів 

масової інформації та 

зв’язку 

(A Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsa tagjait 

jelölő eseti bizottság) 

Завданням комітету є призначення членів Ради з питань ЗМІ 

Національного управління з питань засобів масової 

інформації та зв’язку 

https://bit.ly/2RjKgw3 

Пошта  –  nmh@parlament.hu 

Керівник – Янош Халаш (Halász János), 

пошта керівника – janos.halasz@parlament.hu  

ЕСТОНІЯ  

Комітет з питань культури В межах комітету обговорюється та надається висновок 

стосовно ініціатив Європейського Союзу в галузі освіти, 

досліджень та молоді, які підходять для Естонії, а щодо яких 

необхідно подати власні коментарі та поправки. На додаток 

Голова комітету – Ааду Муст (Aadu Must) 

Тел. голови комітету: +3726316480 

Ел. адреса голови комітету: 

aadu.must@riigikogu.ee\ 
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до законопроекту, комітет готує обговорення в парламенті з 

найважливіших тем у своїй галузі.  

https://www.riigikogu.ee/riigikogu/komisjonid/kul

tuurikomisjon/ 

Комітет з питань 

врегулювання 

демографічної кризи  

Основна мета комітету – формування естонської 

демографічної політики з метою забезпечення збереження 

естонської нації, мови та культури протягом століть. 

Голова комітету - Пітер Ерніц (Peeter Ernits) 

Тел. голови комітету: +372 6316638 Електронна 

пошта голови комітету: 

peeter.ernits@riigikogu.ee 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ  

Комітет з питань цифрових 

технологій, культури, медіа 

та спорту 

Вивчає роботу Департаменту з питань цифрових технологій, 

культури, ЗМІ та спорту та пов'язаних з ним державних 

органів, включаючи Бі-Бі-Сі. Досліджує державну політику, 

витрати та адміністрування від імені виборців та Палати 

громад. Комітет також має підкомітет для вивчення Інтернет-

шкоди та дезінформації.1 

Ел. адреса: cmscom@parliament.uk 

Тел: (Загальні запити) 020 7219 6188  

Голова комітету Джуліан Найт (Julian Knight) 

(консерв. партія) 

Тел: 020 7219 3577 

Ел. адреса: julian.knight.mp@parliament.uk 

https://committees.parliament.uk/committee/378/d

igital-culture-media-and-sport/ 

ГРУЗІЯ 
Комітет з питань культури  Координує розробку та реалізацію культурної політики2. 

Діяльність комітету спрямована сприянню збереженню 

культурної спадщини та розвитку сучасного мистецтва, 

покращенню доступу молоді та її інтерес до культурної 

діяльності, розроблення реформи мистецької освіти, 

зміцнення відносин з грузинською діаспорою за кордоном3 

+995 32 228 15 28 

culture@parliament.ge 

http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-

saqmianoba/komitetebi/kulturis-komiteti.htm  

ЛИТВА 
Комітет з питань культури 

(Kultūros komitetas)  

 

Сфера відповідальності: політика у сфері культури та 

доступу до публічної інформації. 

Комітет з питань культури розглядає та вносить пропозиції 

щодо формування державної політики в галузі культури та 

публічної інформації, готує проекти законів, постанов та 

інших правових актів. Комітет готує пропозиції та 

рекомендації уряду та муніципалітетам з питань, що 

належать до компетенції Комітету, та координує діяльність 

зацікавлених державних установ та інших організацій при 

+370 (5) 2396984 

kultkt@lrs.lt 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38374&p_

k=1  

 
1 https://committees.parliament.uk/committee/378/digital-culture-media-and-sport/  
2 http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/149608/kultura-komiteti-debuleba.pdf  
3 http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/kulturis-komiteti/axali-ambebi/kulturis-komitetis-wevrebma-2021-wlis-strategias-da-samoqmedo-gegmas-mxari-ertxmad-dauchires.page.htm  
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розробці нормативно-правових актів з питань, що належать 

до компетенції Комітету. 

Комітет культури опікується підтримкою осіб та організацій, 

що працюють у галузі культури, та здійснює 

парламентський контроль за Міністерством культури та 

закладами культури, заслуховує інформацію міністерств та 

інших державних установ про виконання законів та інших 

правових актів, прийнятих Сеймом. 

Комітет також вивчає використання коштів державного 

бюджету для потреб культури та доступу до публічної 

інформації та оцінює ефективність їх використання. 

НІМЕЧЧИНА 
Комітет з питань культури 

та ЗМІ 

Комітет з питань культури та ЗМІ працює з культурними 

установами національного значення, а також дає поштовх 

для просування культури, водночас зосереджуючи увагу на 

європейській культурній політиці та міжнародних 

культурних відносинах. У медіа-сфері він прагне 

забезпечити кожному можливість отримувати інформацію 

через доступ до різноманітного медіа-простору. 

Комітет також допомагає просувати національні 

кінопродукти серед кінотеатрів,  міжнародного мовника 

Deutsche Welle, організовує дослідження німецької 

історичної пам’яті 

+49 (0)30 227 34006 

kulturausschuss@bundestag.de 

https://www.bundestag.de/kultur  

США 
Підкомітет із зв’язку, медіа 

та широкосмугового 

з’єднання Комітету з 

торгівлі, науки та 

перевезень Сенату 

Складається з 26 членів. Сфера відповідальності: сектори 

зв'язку, включаючи: дротову та бездротову телефонію; 

інтернет; комерційне та некомерційне телебачення; кабель; 

супутникове мовлення; супутниковий зв'язок; радіо та 

комунікації з питань громадської безпеки. Підкомітет також 

відповідає за нагляд за Федеральною комісією зв’язку, 

Корпорацією суспільного мовлення та Національним 

управлінням телекомунікацій та інформації при Міністерстві 

торгівлі. 

Бен Рей Лухан,  Ben Ray Luján (Chair) 

Голова підкомітету 

202-224-6621  

https://www.commerce.senate.gov/communication

s-media-and-broadband-subcommittee  

Телефон (Комітету Сенату): 202-224-0411 

https://www.bundestag.de/kultur
https://lujan.senate.gov/
https://www.commerce.senate.gov/communications-media-and-broadband-subcommittee
https://www.commerce.senate.gov/communications-media-and-broadband-subcommittee


Підкомітет у справах дітей 

та сімей Комітету з охорони 

здоров’я, освіти, праці та 

пенсійного забезпечення 

Сенату 

Складається з 16 членів. Сфера відповідальності: питання, 

пов’язані з підтримкою та доглядом за дитиною, медичним 

страхуванням сімей, доглядом за здоров’ям жінок. 

Роберт П. Кейсі, (Robert P. Casey, Jr,) 

Голова підкомітету 

(202) 224-6324 

https://www.help.senate.gov/about/subcommittees

/children-and-families  

Телефон (Комітету Сенату): 202-224-5375 

КАНАДА 
Підкомітет Сенату з питань 

офіційних мов 

Сфера відповідальності: питання використання офіційних 

мов Канади, недопущенням дискримінаційного становища 

однієї з мов тощо.   

Джеймі Ірвін, Jamey Irwin. 

Адміністративний асистент 

(613) 990-6382 

https://sencanada.ca/en/committees/ollo/ 

Постійний комітет Палати 

громад з питань спадщини 

Канади 

Складається з 12 членів. Сфера відповідальності: перегляд та 

аналіз політики, програм та планів видатків Міністерства з 

питань канадської спадщини та більшості агентств та 

корпорацій Корони, що входять до мережі Міністерства. 

Скотт Сімс, Scott Simms, Голова комітету 

613-996-3935 

scott.simms@parl.gc.ca 

https://www.ourcommons.ca/Committees/en/CHP

C 

Постійний комітет Палати 

громад з офіційних мов 

Складається з 12 членів. Сфера відповідальності - огляд та 

доповідь щодо політики та програм щодо офіційних мов, 

включаючи доповіді уповноваженого з питань офіційних 

мов4 

Емануель Дюборг, Emmanuel.Dubourg, Голова 

комітету 

613-995-6108 

Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca 

https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LAN

G 

Постійний комітет Палати 

громад з питань людських 

ресурсів, навичок та 

соціального розвитку та 

статусу людей з 

обмеженими можливостями 

Складається з 12 членів. Вивчає та звітує щодо законодавства, 

планів видатків, цілей програми та політики, а також 

повноважень, управління та діяльності Департаменту 

людських ресурсів та професійного розвитку Канади; також 

звітує щодо інших програм для похилих людей, сімей, дітей 

та людей з обмеженими можливостями.  

Шон Кейсі, Sean Casey, Голова комітету 

613-996-4714 

Sean.Casey@parl.gc.ca 

https://www.ourcommons.ca/Committees/en/HU

MA 

Постійний комітет Палати 

громад з питань 

промисловості, науки та 

технологій 

Складається з 12 членів. Досліджує та звітує щодо 

законодавства та діяльності і витрат членів Департаменту 

промисловості та інші питання, пов'язані з: 

промисловими та технологічними можливостями; 

науковими дослідженнями та розробками; 

політикою телекомунікацій; 

Шеррі Романадо, Sherry Romando, Голова 

комітету 

613-998-5961 

Sherry.Romanado@parl.gc.ca 

https://www.ourcommons.ca/Committees/en/IND

U 

 
4 https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/About  
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інвестиціями, торгівлею, малим бізнесом та туризмом.5 

ШВЕЦІЯ 
Парламентський комітет з 

культурних справ 

Складається із 17 членів. Сфера відповідальності: питання, 

що стосуються культури, освіти та освіти для дорослих, 

діяльності молоді, міжнародної культурної співпраці та 

спортивної діяльності. Комітет також відповідає за політику 

по відношенню до релігійних громад, а також радіо та 

телебачення. 

Крістер Нюландер, Christer Nylander, Голова 

Комітету 

christer.nylander@riksdagen.se 

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-

namnden/kulturutskottet/ 

Парламентський комітет з 

соціального страхування 

Складається із 17 членів. Сфера відповідальності: державне 

страхування фізичних осіб, державне пенсійне забезпечення, 

страхування від виробничих травм, фінансова підтримка 

сімей з дітьми, політика надання притулку та питань міграції. 

Марія Мальнер Штенергард, Maria Malmer, 

Голова Комітету 

maria.malmer.stenergard@riksdagen.se 

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-

namnden/socialforsakringsutskottet/ 

ПОЛЬЩА 

Комітет з питань культури 

та ЗМІ Сейму 

До сфери відання Комітету належить державна культурна та 

інформаційна політика, зокрема питання розвитку культури, 

мистецтва і творчості, популяризації культури, захисту 

культурної спадщини, преси, радіо і телебачення, 

видавництв, соціально-культурного руху та культурної 

співпраці з іноземними державами.6   

Тел.: (22) 694-18-25; (22) 694-10-56; 

Тел./факс: (22) 694-18-55 

Голова: Пьотр Бабінець, Piotr Babinetz: 

Piotr.Babinetz@sejm.pl  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?sym

bol=KOMISJAST&NrKadencji=9&KodKom=KS

P 

Комітет з питань фізичної 

культури, спорту і туризму 

Сейму 

До сфери відання Комітету належить питання фізичної 

культури, спорту і туризму.7 

Тел.: (22) 694-17-77; (22) 694-15-17; 

Факс: (22) 694-17-19 

Голова: Іренеуш Раш, Ireneuz Ras: 

Ireneusz.Ras@sejm.pl 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?sym

bol=KOMISJAST&NrKadencji=9&KodKom=KF

S 

Комітет з питань соціальної 

політики і сім’ї Сейму 

До сфери відання Комітету належить питання формування 

соціальної політики, соціальних проблем, соціального 

страхування, соціальних виплат, соціальної допомоги, 

будівництво муніципального житла і проблем осіб з 

Тел.: (22) 694-18-51; (22) 694-26-58; 

Факс: (22) 694-14-89 

Голова: Уршула Русецька, Urszula Rusecka: 

Urszula.Rusecka@sejm.pl 

 
5 https://www.ourcommons.ca/Committees/en/INDU/About  
6 Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP, S. 107, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19920260185/U/M19920185Lj.pdf      
7 Ibid. 
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інвалідністю і ветеранів, питання трудового законодавства, 

зокрема захисту працівників, охорони і безпеки праці, рівного 

ставлення у сфері зайнятості, а також системи оплати праці та 

вартості життя, боротьби з безробіттям, ринку праці, витрат 

на оплату праці, працевлаштування та захисту трудових прав 

польських громадян в країнах ЄС, працевлаштування 

випускників; питання, пов’язані із функціонуванням сім’ї, 

виконанням її ролей та завдань, пропонування правових норм 

щодо цих питань; питання захисту прав жінок та забезпечення 

їм рівних можливостей у професійному і соціальному житті, 

а також питань, пов’язаних із дотриманням конституційного 

принципу рівних прав для чоловіків і жінок. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?sym

bol=KOMISJAST&NrKadencji=9&KodKom=PS

R  

ІІ. Профільні відомства в країнах ЄС і Східного партнерства, які стосуються предметів відання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та 

інформаційної політики 

Назва органу Сфера діяльності Контактна інформація  

АВСТРІЯ 

Федеральне міністерство 

мистецтв, культури, 

державної служби та 

спорту (Federal Ministry for 

Arts, Culture, the Civil 

Service and Sport) 

 

Міністерство опікується питаннями мистецтва та культури у всіх 

інноваційних та традиційних, матеріальних та нематеріальних формах. 

www.bmkoes.gv.at 

buergerservice@bmkoes.gv.at 

Віце-канцлер та федеральний 

міністр мистецтв, культури, 

державної служби та спорту 

Вернер Коглер  
https://www.bmkoes.gv.at/en/Press.

html 

Федеральне міністерство 

сільського господарства, 

регіонів та туризму 

(Federal Ministry of 

Agriculture, Regions and 

Tourism) 

Міністерство опікується, з-поміж інших, питаннями розвитку туристичної 

галузі у державі. 

www.bmlrt.gv.at 

Тел .: +43 1711 00-0 

Федеральний міністр сільського 

господарства, регіонів та 

туризму Елізабет Кьостінгер 

(Elisabeth Köstinger) 

пошта міністра  – 

elisabeth.koestinger@bmlrt.gv.at 

тел.: (+43 1) 71100 606708 
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Рада з питань туризму (The 

Tourism Service Board) 

Центральний контактний пункт для туристів та партнерів у галузі туризму 

та відпочинку. Працює як координаційна та інформаційна платформа для 

туристичної індустрії. Відвідувачі з Австрії та з закордону, компанії, органи 

влади та представники інших установ можуть звернутися до неї. Спеціальна 

послуга – це безкоштовне та неупереджене посередництво в конфліктах між 

мандрівниками та австрійськими компаніями, готелями, туристичними 

офісами, а також туристичними агентствами та туристичними операторами 

(як у випадках скарг на недоліки подорожей). 

Тел .: +43 1 711 00 – 605597 

Факс: +43 1 711 00 – 602387 

tourism@bmlrt.gv.at 

Федеральний міністр з 

питань жінок, сім'ї, 

молоді та інтеграції 

Федеральної канцелярії 

(Federal Minister for 

Women, Family, Youth and 

Integration at the Federal 

Chancellery)  

Федеральний міністр опікується питаннями прав жінок, рівного ставлення, 

недискримінаційної реклами, насильства проти жінок та жіночого здоров’я.  

Завданням сімейної політики є створити рамкові умови, які підтримують та 

сприятимуть сімейному життю (компенсації, пільги та допомога).  

Ще один напрямок роботи міністра – питання молоді – фізичне та психічне 

здоров'я молодих людей як у фізичному просторі, так і в Інтернеті, медіа 

та інформаційна грамотність, позакласна робота з молоддю).   

Окремий напрямок роботи міністра – інтеграція різних національних, 

релігійних та етнічних груп для життя у Австрії. 

Сюзанна Рааб (Susanne Raab) 

Секція VI Федеральної 

канцелярії - Сім'я та молодь 

Тел .: +43 1 711 00-0 

Напрямок «Жінки та рівність» 

тут: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.a

t/en/agenda/women-and-

equality.html, 

Напрямок «Інтеграція»: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.a

t/en/agenda/integration.html 

Напрямок «Сім’я і діти»: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.a

t/en/agenda/families-and-

youth.html, 

Також напрямок «Сім’я і діти» 

тимчасово тут:  

https://www.women-families-

youth.bka.gv.at/ 

Управління у справах 

релігій (Office of Religious 

Affairs) 

Управління - вищий орган у питаннях релігії, відповідає за імплементацію 

державного регулювання у цій сфері. Це включає, зокрема, рішення щодо 

заявок на реєстрацію релігійних конфесій та визнання церков і релігійних 

громад. 

Управління релігійних справ відіграє інформативну та консультативну 

роль, коли інші міністерства, уряди земель, суди, органи влади та урядові 

органи мають справу  з релігійними громадами при імплементації  

регулювання. 

https://www.bundeskanzleramt.gv.a

t/en/agenda/office-of-religious-

affairs.html 

https://www.bundeskanzleramt.gv.a

t/agenda/kultusamt.html 

kultusamt@bka.gv.at 

Керівник: Флоріан Вельциг 

(Florian Welzig) 
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пошта керівника – 

florian.welzig@bka.gv.at 

Австрійський орган 

зв’язку (Die 

Kommunikationsbehörde 

Austria (KommAustria)  

 

Незалежний регуляторний та наглядовий орган електронних аудіо-засобів 

масової інформації та електронних аудіовізуальних засобів масової 

інформації в Австрії.  

 

https://www.rtr.at/medien/wer_wir_

sind/KommAustria/KommAustria.d

e.html 

Тел .: + 43 1 58058-0 

Голова Майкл Огріс (Michael 

Ogris)  

Комісія з контролю за 

телекомунікаціями (Die 

Telekom-Control-

Kommission) 

Комісія відповідає за регулювання конкуренції, процедури розподілу 

частоти або затвердження загальних умов, а також плату від 

телекомунікаційних компаній. 

Тел .: + 43 1 58058-0 

Факс +43 1 58058-9191 

rtr@rtr.at 

Голова комісії Маг. Ніколаус 

Шаллер (Nikolaus Schaller) 

ІРЛАНДІЯ 

Департамент туризму, 

культури, мистецтв, 

Гелтахту, спорту та ЗМІ 

(Department of Tourism, 

Culture, Arts, Gaeltacht, 

Sport and Media) 

Місія Департаменту полягає у підтримці індустрії туризму у збільшенні 

доходів та зайнятості шляхом посилення конкурентоспроможності. Також 

департамент сприяє розвитку культури та мистецтва Ірландії, займається 

підтримкою та сприяє використанню ірландської мови, розробляє політику 

мовлення та медіа, включаючи законодавство про безпеку в Інтернеті. 

https://www.gov.ie/en/organisation/

department-of-tourism-culture-arts-

gaeltacht-sport-and-media/ 

Тел.: 01 631 3800, 

Міністр – Кетрін Мартін 

(Catherine Martin),  

пошта  міністра – 

catherine.martin@oireachtas.ie 

Департамент дітей, 

рівності, інвалідності, 

інтеграції та молоді (The 

Department of Children, 

Equality, Disability, 

Integration and Youth) 

Департамент опікується захистом прав дітей, підтримкою сімей, 

включенням у процес вироблення державою політики людей з 

інвалідністю. 

www.gov.ie/dcediy 

Пошта: contact@equality.gov.ie 

Тел.: +353 1 6473000 

Міністр Родерік О'Горман 

(Roderic O'Gorman),  

Пошта  міністра –

minister@dcya.gov.ie 

Рада з питань мистецтв 

(The Arts Council) 

Це національне агентство з фінансування, розвитку та просування 

мистецтва в Ірландії. 

Рада є автономним органом, який знаходиться під егідою Департаменту 

мистецтв. Заснована в 1951 році для стимулювання суспільного інтересу та 

пропаганди знань, оцінки та практики мистецтва. 

http://www.artscouncil.ie/home/ 

Тел.: +353 1 6180200 

Факс : +353 1676 1302 

Голова Ради мистецтв Професор 

Кевін Рафтер (Prof. Kevin Rafter) 

mailto:florian.welzig@bka.gv.at
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Агентство з питань 

дитини та сім’ї (The Child 

and Family Agency) 

Агентство займається сприянням розвитку, добробуту і захисту дітей та 

ефективного функціонування сімей. 

https://www.tusla.ie/ 

Тел.: 01 7718500 

Пошта: info@tusla.ie 

Керівник Пет Ребітт  (Mr. Pat 

Rabbitte) 

УГОРЩИНА  

Міністерство людських 

ресурсів (Emberi 

Erőforrások Minisztériuma) 

Міністерство, окрім питань охорони здоров’я, соціальних питань, народної 

освіти, спорту, опікується питаннями церков, мистецтва та розвитку 

культури. У напрямку розвитку культури здійснює підготовку 

законодавства про музейні установи, бібліотеки, державну освіту та архіви, 

охорону культурної спадщини, регулювання створення нових засобів 

масової інформації, фінансування культури. Серед соціальних питань, 

якими займається міністерство є також захист дітей та молоді та створення 

рівних можливостей. 

www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu 

додаткова інформація тут: 

https://kormany.hu/emberi-

eroforrasok-

miniszteriuma/elerhetosegek 

Тел.: +36-1-795-1200 

Пошта – 

ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

Керівник - Професор д-р Міклос 

Каслер (Prof. Dr. Kásler Miklós) 

ЕСТОНІЯ  

Комітет з питань 

культури 

В межах комітету обговорюється та надається висновок стосовно ініціатив 

Європейського Союзу в галузі освіти, досліджень та молоді, які підходять 

для Естонії, а щодо яких необхідно подати власні коментарі та поправки. 

На додаток до законопроекту, комітет готує обговорення в парламенті з 

найважливіших тем у своїй галузі.  

 

Голова комітету – Ааду Муст, 

Aadu Must. 

Тел. голови комітету: 

+3726316480 

Ел. адреса голови комітету: 

aadu.must@riigikogu.ee 

https://www.riigikogu.ee/riigikogu/

komisjonid/kultuurikomisjon/ 

Комітет з питань 

врегулювання 

демографічної кризи  

Основна мета комітету – формування естонської демографічної політики з 

метою забезпечення збереження естонської нації, мови та культури 

протягом століть. 

Голова комітету - Пітер Ерніц, 

Peter Ernits. 

Тел. голови комітету: +372 

6316638 Електронна пошта 

голови комітету: 

peeter.ernits@riigikogu.ee 

ЕСТОНІЯ 

Міністерство культури Сфера управління Міністерства - організація державної роботи з культури, 

фізичної культури, спорту та охорони спадщини та пропаганда мистецтва, 

Тел.: (+372) 628 22 22 

Міністр культури - Анелі Отт  

Тел.: (+372) 628 2201  

Ел. адреса: minister@kul.ee 
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участь у плануванні роботи державних ЗМІ та підготовці відповідних 

законопроектів8. 

www.kul.ee/  

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

Міністерство цифрових 

технологій, культури, 

медіа та спорту 

(Department for Digital, 

Culture, Media & Sport) 

Діяльність полягає у тому, аби стимулювати зростання, збагачувати життя 

та просувати Великобританію за кордоном, захищати культурну та 

мистецьку спадщину та допомагати бізнесу та громадам рости, 

інвестуючи в інновації.9 

Ел. адреса: 

enquiries@dcms.gov.uk 

ГРУЗІЯ 
Міністерство культури і 

спорту Грузії 

Завданнями міністерства є: 

розробка, реалізація / координація єдиної державної політики країни в 

галузі культури та спорту; 

розвиток галузей культури та спорту, їх значення, обізнаності 

громадськості про її роль у сталому розвитку країни та добробуті 

суспільства 

розробка та реалізація мистецької та спортивної освітньої політики;  

державна підтримка молоді, молодих вчених та творців; 

надання освіти дорослим у галузі культури та спорту  

сприяння міжнародній популяризації та інтернаціоналізації культури та 

спорту; 

підтримка культурної та спортивної дипломатії;  

сприяння участі в конкурсах та виставках; 

створення грузинських культурних центрів за кордоном, проведення 

міжнародних спортивних змагань 

участь у міжнародних та місцевих семінарах в галузі культури та спорту; 

реалізація та розвиток економічного та соціального потенціалу культури 

та спорту 

сприяння розвитку культурно-спортивного туризму10 

Гаряча лінія:  1406 

Управління справами: 2987430 

mc@culture.gov.ge 

http://mcs.gov.ge/About-

Us/Preferences.aspx  

 
8 https://www.riigiteataja.ee/akt/129102013008   
9 https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport  
10 http://mcs.gov.ge/About-Us/Ministry-Regulations.aspx  
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Національний Центр 

кінематографії Грузії 

Юридична особа публічного права – Центр кінематографії Грузії (далі - 

Центр) створено відповідно до постанови уряду Грузії №3 /107 від 17 

березня 2005 року11. 

Метою Національного центру є надання та координація державної 

підтримки розвитку грузинського кіно. Центр реалізує державну політику 

у галузі кіно. Цілі Національного центру кінематографії: 

фінансова підтримка національного кіновиробництва 

визначення стратегічного курсу розвитку кіносектору 

сприяння розвитку кіноосвіти 

розвиток міжнародних ділових зв’язків 

підтримка проектів історичних кіно  

підтримка кінофестивалів та інших заходів 

розвиток експорту фільмів на місцевому та міжнародному рівні 

сприяння розвитку кіноінфраструктури. 

+995 322 2999200 

info@gnfc.ge 

http://beta.gnfc.ge/  

Національний Центр 

грузинської книги  

Юридична особа публічного права – Грузинський національний 

книжковий центр (далі - Центр) створено відповідно до постанови уряду 

Грузії №45245 від 20 березня 2014 року12. 

Центр реалізує державну політику у галузі популяризації грузинських 

книг та літератури за кордоном, зокрема, розвиток  переклад грузинської 

літератури та зарубіжної літератури, поглиблення міжкультурного діалогу 

через літературу та презентацію літературних ресурсів Грузії у 

міжнародному літературному та видавничому просторі. 

info@book.gov.ge   

+995 322 931174 

http://book.gov.ge/  

ЛИТВА 
Міністерство культури  Міністерство культури виконує основні функції державного управління у 

галузі культури, покладені на нього законами та іншими нормативно-

правовими актами: 

 +370 (5)271 8551 

culture@lrkm.lt 

https://lrkm.lrv.lt/ 

 
11 http://beta.gnfc.ge/wp-content/uploads/2020/02/2-%E1%83%A1%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9E-
%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-
%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-
%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98-
%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf  
12 http://book.gov.ge/uploads/tinymce/files/Regulations_Georgian_Book_National_Centre_Geo.pdf  
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готує проекти законів та інших правових актів, що регулюють сферу 

культури, готує концепції та програми розвитку для різних галузей 

мистецтва, координує їх реалізацію; 

фінансує музеї, бібліотеки, мистецькі, кіно-, концертні та інші організації, 

важливі мистецькі та культурні проекти; 

координує впровадження системи захисту та захисту авторського права та 

суміжних прав; 

координує реалізацію державної політики у сфері публічної інформації; 

забезпечує облік та охорону культурних цінностей; 

розробляє та реалізує транскордонні культурні програми; 

ініціює стратегію розвитку регіональної культури.13 

Литовський 

національний 

культурний центр 

Литовський національний культурний центр - це державна установа 

прикладного науково-методологічного характеру, що діє при Міністерстві 

культури Литовської Республіки. Організовує заходи, що повязані з 

розвитком етнічної культури та художньою самодіяльністю, організовує 

пісенні фестивалі та інші культурні акції. 

(8 5) 261 1190 

saulius.liausa@lnkc.lt 

http://www.lnkc.lt/  

Архітектурний фонд Фонд діє в галузі архітектури, культури та освіти. Протягом останнього 

десятиліття організація виступала як відкрита платформа, об'єднуючи та 

просуваючи різні ініціативи та проекти для розвитку архітектурної 

культури.  

 +370609 14 723 

arch@archfondas.lt 

https://www.archfondas.lt/  

НІМЕЧЧИНА 
Державний міністр 

культури та ЗМІ 

(уповноважений 

федерального уряду) 

Завданнями міністерства є: розвиток та вдосконалення законодавчої бази 

для сфери культури та ЗМІ за допомогою федерального законодавства, 

просування культурних установ та проектів загальнодержавного значення, 

забезпечення культурного представництва всієї держави у федеральній 

столиці Берліні, 

представляти інтереси культурної та медіа-політики Німеччини в різних 

міжнародних органах, 

сприяти збереженню національно значущим меморіалам пам'яті жертв 

нацизму14 

(0228) 99 681-44355 

Poststelle@bkm.bund.de 

Poststelle@bkm-bund.de-mail.de 

https://www.bundesregierung.de/br

eg-

de/bundesregierung/staatsministerin

-fuer-kultur-und-medien  

 
13 https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/apie-ministerijos-veikla  
14 https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/staatsministerin-und-ihr-amt/aufgaben  
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Федеральне Управління 

мистецтв (The Federal Art 

Administration/Die 

Kunstverwaltung des Bundes) 

Основними завданнями управління є  інвентаризація творів мистецтв 

Федеративної Республіки Німеччина, а також дослідження походження 

творів мистецтва Федеративної Республіки Німеччина та їх реституція. 

Основними завданнями управління є: 

облік усіх творів мистецтва у федеральній базі даних творів мистецтва 

сприяння доступності мистецьких творів для громадськості  

provenienzforschung@kvdb.bund.d

e 

https://kunstverwaltung.bund.de/D

E/Home/home_node.html  

Федеральний Інститут 

культури та історії німців 

Східної Європи 

Федеральний інститут культури та історії німців у Східній Європі  є 

відомчою науково-дослідною установою у сфері діяльності 

Уповноваженого Федерального уряду з питань культури та ЗМІ . 

Інститут консультує та підтримує Уряд з усіх питань, що стосуються 

досліджень, презентацій та подальшого розвитку культури та історії 

німців у Східній Європі. Інститут проводить наукові дослідження та 

координує науково-дослідні проекти, що фінансуються федеральним 

бюджетом. Він працює в різних географічних районах і в 

мультидисциплінарному порядку. Співробітники інституту досліджують 

пам’ятки історії, літератури та мови, європейської етнології / фольклору та 

історії мистецтва. 

0 44 1/96 19 5-0 

 bkge@bkge.uni-oldenburg.de 

https://www.bkge.de/  

США 
Адміністрація у справах 

дітей та сім’ї 

Орган у складі Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб. До 

сфери діяльності Адміністрації входить забезпечення економічних та 

соціальних умов існування для сімей, дітей та спільнот; заохочення 

розвитку спільнот для підвищення якості життя та розвитку дітей; 

врахування потреб та можливостей вразливих груп населення 

Дебра Джонсон, Debrah Johnson,  

Заступник помічника секретаря 

закордонних справ  

Linkedin: linkedin.com/in/debra-

johnson-4bbb821a9 

https://www.acf.hhs.gov  

Телефон: 202-205-8347 

(Адміністрація у справах дітей, 

молоді та сімей, один із офісів 

ACF15) 

Email (для преси) : 

kenneth.wolfe@acf.hhs.gov 

Консультативна рада з 

питань історичної 

спадщини 

Незалежне федеральне агентство, яке сприяє збереженню та розширенню 

історичного багатства США, а також консультує Президента та Конгрес 

щодо національної політики в сфері збереження історичних спадщини. 

Лінн Річмонд, Lynne Richmond, 

Спеціаліст з комунікацій та 

зв’язків з громадськістю 

 
15 https://www.acf.hhs.gov/media/program-contacts  
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Бюро ініціатив збереження, яке є складовою частиною агентства, 

займається аналізом законодавства у сфері охорони історичної спадщини, а 

також реалізує програми, пов’язані із туризмом. 

202-517-1484 

lrichmond@achp.gov 

https://www.achp.gov   

Національний фонд 

мистецтв 

Незалежне федеральне агентство, фінансування та підтримка якого дає 

можливість американцям розвивати свої творчі здібності. Агентство 

допомагає в організаціях виставок, створює та реалізовує національні 

програми з розвитку мистецтва, запроваджує публічні обговорення у сфері 

мистецької освіти тощо.  

Гіомар Очоа, Guiomar Ochoa. 

Спеціаліст з міжнародної 

діяльності 

 (202)-682-5766 

ochoag@arts.gov 

https://www.arts.gov 

E-mail (голови): 

chairman@arts.gov 

Національне управління з 

телекомунікацій та 

інформації 

Агентство Міністерства торгівлі, що відповідає за консультування 

Президента з питань телекомунікацій та інформаційної політики. Програми 

та політики Управління в основному зосереджені на розширенні доступу до 

Інтернету жителями держави та забезпеченні того, щоб Інтернет залишався 

двигуном для продовження інновацій та економічного зростання. 

Управління відповідає за дотримання правил конфіденційності в Інтернеті, 

забезпечення авторських прав, кібербезпеки; проведення досліджень та 

інжинірингу у сфері телекомунікацій. 

Джайша Рей, Адміністратор 

Відділу міжнародних відносин 

 (202) 482-1866 

E-mail: jwray@ntia.gov 

Веб-сайт: https://www.ntia.doc.gov 

Інститут музейного та 

бібліотечного 

обслуговування 

Незалежна агентство уряду США. Сферою діяльності є федеральна 

підтримка музеїв та бібліотек шляхом проведення досліджень, надання 

грантів, розвитку відповідних стратегій та політик. Завданням Інституту 

також є посилення зв’язків між бібліотеками, музеями з метою мережевого 

розвитку установ.  

Еріка Ярос, Erika Jaros,  

Спеціаліст з комунікацій 

202-653-4701 

ejaros@imls.gov 

https://www.imls.gov 

Федеральна комісія 

зв’язку 

Незалежна урядове агентство США. Комісія є федеральним органом, 

відповідальним за імплементацію та забезпечення американського закону 

та положень про зв'язок. Регулює міждержавний та міжнародний зв'язок по 

радіо, дротовому, супутниковому та кабельному телебаченню.  

Том Салліван, Thomas Sullivan, 

Голова міжнародного відділу 

202-418-0411 

Thomas.Sullivan@fcc.gov 

https://www.fcc.gov 

Центр культурної 

спадщини 

Входить до складу Бюро навчальних та культурних обмінів. Основним 

завданням Центру є захист та зберігання культурної спадщини як в США, 

так і у світі. Центр підтримує та фінансує музеї, археологічні розкопки 

тощо. 

Елісон Девіс, Виконавчий 

директор 

DavisAR@state.gov 

https://eca.state.gov/cultural-

heritage-center  
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КАНАДА 
Департамент канадської 

спадщини  

До сфери діяльності Департаменту входить розробка та впровадження 

політик у сфері культури, історії, спадщини, спорту, розвитку англійської 

та французької мов. Ввідповідає за програми розвитку мистецтва, ЗМІ, 

спорту, комунікаційних мереж. До відання Департаменту входять: 2 

спеціальні оперативні агенції, 2 адміністративні трибунали, 3 відомчі 

установи, 12 корпорацій Корони 

Блер Макмюррен, Blair 

Mcmurren, Генеральний 

директор, 873-353-7107 

blair.mcmurren@canada.ca 

https://www.canada.ca/en/canadian

-heritage.html  

Канадська комісія з радіо, 

телебачення і зв’язку 

Адміністративний трибунал Департаменту канадської спадщини (an 

administrative tribunal of the Department of Canadian Heritage), який регулює 

та контролює мовлення та телекомунікації в інтересах суспільства. До її 

діяльності входить ліцензування, перевірка відповідності  проводжених 

політик у сфері телевізійного мовлення до норм законодавства, заохочення 

конкуренції, погодження тарифів у телекомунікаційному секторі. 

Реана Варсале, Адміністративний 

помічник генерального секретаря 

819-997-1027 

https://crtc.gc.ca/eng/home-

accueil.htm  

Рада Канади з питань 

мистецтва 

Корпорація Корони Департаменту канадської спадщини. Займається 

підтримкою митців або мистецьких організацій шляхом фінансування та 

надавання грантів, організації виставок та проведення навчальних 

тренінгів, будуванням мистецьких мереж тощо. 

Сільвен Корнюо, Голова Відділу 

культурної дипломатії, 

міжнародної координації та 

партнерства 

1-800-263-5588 

Sylvain.Cornuau@canadacouncil.c

a 

https://canadacouncil.ca 

Національна рада з 

кінематографії 

Відомча установа Департаменту канадської спадщини. Її завданням є  

створення та розповсюдження оригінальних аудіовізуальних творів. До 

сфери діяльності ради також належить зберігання та відновлення 

аудіовізуальних творів, в тому числі і їх оцифровування. 

Жером Дюфуа, Зв’язки та 

маркетинг 

514-283-9246 

https://www.canada.ca/en/national-

film-board 

info@nfb.ca 

Канадська комісія з 

історичних місць і 

пам’ятників 

Входить до сфери відання Міністерства з навколишнього середовища.16 

Головним завданням комісії є надання рекомендацій та порад уряду щодо 

визначення та вшанування визначних моментів історії Канади, а також 

щодо визначення місця, особи чи події таким, що має історичну значимість 

для країни 

https://www.pc.gc.ca/en/culture/cl

mhc-hsmbc 

1-855-283-8730 

E-mail: hsmbc-clmhc@pc.gc.ca 

 
16 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html  
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Департамент людських 

ресурсів та професійного 

розвитку Канади 

Міністерство, що очолюється чотирма міністрами, що займаються різними 

напрямами. До сфери відання Міністерства входить широкий спектр 

питань, пов’язаних із зайнятістю, освітою, пенсійним забезпеченням, а 

також займається діяльністю у царині державної допомоги сім’ям з дітьми. 

Ахмед Хуссен, Ahmed Hussen. 

Міністр у справах сімей, дітей та 

соціального розвитку 

1 613 995-0777 

Ahmed.Hussen@parl.gc.ca 

https://www.canada.ca/en/employm

ent-social-development.html 

ШВЕЦІЯ 
Міністерство культури Відповідальне за питання, що стосуються культури, демократії, засобів 

масової інформації, національних меншин, мови та культури народу саамів. 

Міністерство також відповідає за спорт, молодіжну політику та питання, що 

стосуються громадянського суспільства, релігійних громад та служб 

поховання та кремації. До відання Міністерства входять 15 урядових 

агенцій, 5 академій та інститутів, 10 музеїв. 

Хелена Хеканссон,  

Голова відділу комунікацій 

+46 8 405 10 00 

kulturdepartementet.registrator@go

v.se 

https://www.government.se/govern

ment-of-sweden/ministry-of-

culture/ 

+46 8 405 10 00 

Шведська Рада з питань 

мистецтва 

Урядовий орган Міністерства культури. Завданням Ради є підтримка 

мистецтва та культури у різних формах – видавництво літературних творів, 

музеї, бібліотеки, виконавче мистецтво, музика, культура в школах. Сприяє 

міжнародному та міжкультурному обміну та співпраці у галузі культури 

шляхом надання грантів на персональні проєкти та щорічних робочих 

грантів шведським організаціям (грантів професійним артистам). 

Терезе Йонассон, Спеціаліст, 

зв’язки з громадськістю 

08 519 264 24 

therese.jonasson@kulturradet.se 

https://www.kulturradet.se/en/ 

Шведська рада з питань 

ЗМІ 

Урядова установа Міністерства культури, головним завданням якої є 

сприяння розширенню можливостей неповнолітніх як свідомих 

користувачів засобів масової інформації та захист їх від шкідливого впливу 

засобів масової інформації. Проводить дослідження та поширює 

інформацію про розвиток ЗМІ та використання засобів масової інформації 

дітьми та молоддю. Завданням Ради також є класифікація фільмів за 

віковим цензом.  

Ліанна Хальзеніус, Зв’язки з 

громадськістю 

lianna.hallsenius@statensmedierad.

se 

https://www.statensmedierad.se/ovr

igt/inenglish.579.html 

Шведська рада 

національної спадщини 

Адміністративний орган Міністерства культури у галузі культурної 

спадщини та культурно-історичного середовища. Головним завданням 

Ради є зберігання та адміністрування місць історичної, архітектурної чи 

археологічної важливості та зміцнення культурної спадщини країни. 

Йеспер Андерссон, 

Адміністратор 

08-5191 82 75 

https://www.raa.se/in-english 
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Шведське агентство 

підтримки релігійних 

спільнот 

Державний орган, що перебуває у структурі Міністерства культури Швеції. 

Його місією є сприяння діалогу між Урядом та релігійними громадами 

Швеції, а також поширення знань про релігію. Відповідає за надання 

грантів релігійним громадам. Підтримка також здійснюється у формі 

навчання та збільшення можливостей релігійних спільнот, а також надання 

консультацій та адміністративної підтримки релігійним громадам у Швеції. 

Оса Е. Холе, Asa E Hole, 

Адміністративний координатор/ 

Заступник директора 

+ 46 8 453 68 72 

asa.e.hole@myndighetensst.se 

https://www.myndighetensst.se/en 

Орган з питань сімейного 

законодавства та 

батьківської підтримки 

Урядовий орган при Міністерстві охорони здоров'я та соціальних питань. 

Основний орган з питань батьківської підтримки, сімейних порад та питань, 

що стосуються питань сімейного права, що вирішуються муніципальними 

комітетами соціального забезпечення. Серед основних завдань Органу: 

- залучення до проведення політик неурядових профільних організацій; 

- проводити дослідження та визначати наслідки прийняття законів у сфері 

діяльності Органу; 

- вести переговори з відповідними органами влади інших держав. 

Шарлотта Хольмлунд, Charlotta 

Holmlund, Адміністратор 

010-190 10 93 

charlotta.holmlund@mfof.se 

https://www.mfof.se/sidhuvudets-

innehallssidor/choose-

language/english.html 

ПОЛЬЩА 

Міністерство культури, 

національної спадщини та 

спорту 

До сфери діяльності міністерства належить культура, охорона національної 

спадщини, фізична культури.17 Інституції культури, що знаходяться у 

підпорядкуванні Міністерства: Інститут Адама Міцкевича,18 Інститут 

книги,19 Національний інститут Фредерика Шопена,20 Міжнародний центр 

культури,21 Польський інститут кіномистецтва,22 Театральний інститут 

імені Збігнєва Рашевського,23 Національний кіноархів - Аудіовізуальний 

інститут,24 Національний центр культури,25 Інститут національної 

спадщини,26 Інститут музики і танцю,27 Національний інститут 

музеєзнавства та охорони колекцій,28 Польське музичне видавництво.29 

e-mail: esp@mkidn.gov.pl; 

Тел.: +48 22 42 10 100; 

Факс: +48 22 42 10 131 

Міністр: Пьотр Глінський  

https://www.gov.pl/web/kulturaispo

rt 

 
17  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000224/O/M20210224.pdf    
18  https://iam.pl/pl  
19 https://www.instytutksiazki.pl/  
20 http://pl.chopin.nifc.pl/institute/  
21  http://www.mck.krakow.pl/  
22 https://pisf.pl/  
23 http://www.instytut-teatralny.pl/  
24 http://www.fina.gov.pl/  
25 http://www.nck.pl/  
26 https://www.nid.pl/pl/  
27 http://www.imit.org.pl/  
28 https://www.nimoz.pl/  
29 https://pwm.com.pl/  
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Міністерство сім’ї та 

соціальної політики 

Міністерство реалізує державну політику з питань сім’ї та соціального 

забезпечення.30 

email: info@mrips.gov.pl; 

info@mrpips.gov.pl;  

Тел.: +48 222-500-108; 

Факс: +48 226611336 

Міністр Марлена Малонг 

https://www.gov.pl/web/rodzina 

Інститут Адама 

Міцкевича  

Державна установа культури, завданням якої є комунікація польської 

культури за кордоном. Інститут організовує культури заходи у різних 

країнах світу. 

Директор: Барбара Схабовська  

E-mail: bschabowska@iam.pl; 

Тел.: +48 22 44 76 109 

https://iam.pl/pl 

Інститут книги  Державна установи культури, заснована для промоції польської літератури 

у світі та популяризації книг і читання в Польщі. 

Тел.: +48 12 61 71 900; 

Факс: +48 12 62 37 682; 

e-mail: biuro@instytutksiazki.pl  

Директор: Даріуш Яворський 

https://www.instytutksiazki.pl/ 

Польський інститут 

кіномистецтва 

Інститут займається розвитком польської кінематографії та популяризацією 

польського кіномистецтва за кордоном: фінансуванням кінопродукції, 

підтримкою кінофестивалів та освіти у сфері кіно.   

Тел.: + 48 22 10 26 400; 

e-mail: pisf@pisf.pl  

Директор: Радослав 

Смігульський 

https://pisf.pl/ 
 

 
30  https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-o-urzedzie        
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ІІІ. Інституції Європейського Союзу 

Назва органу Сфера діяльності Контактна інформація  

Генеральний 

директорат з питань 

освіти, молоді, спорту та 

культури  

Департамент відповідає за розробку та здійснення політики 

Європейської комісії у сфері культури і медіа, спорту, освіти і 

навчання, молоді. Серед програм, які реалізує департамент, “Креативна 

Європа”, “Еразмус +”, “Дії Марії-Склодовської-Кюрі”, “Європейський 

інститут інновацій і технологій”.31 Зокрема, рамкова програма 

“Креативна Європа” спрямована на підтримку культурного, 

креативного та аудіовізуального сектору.32 

Тел.: +32 2 299 11 11. 

Комісар: Марія Габріель, 

Mariya Gabriel: cab-gabriel-

contact@ec.europa.eu. 

Генеральний директор: 

Теміс Крістофіду, Themis 

Christophidou: +32-229-

93575 

https://ec.europa.eu/info/depa

rtments/education-youth-

sport-and-culture_en 

Європейське виконавче 

агентство з питань 

освіти і культури 

(EACEA) 

Агентство здійснює впровадження грантових програм ЄС у сфері 

освіти і науки та проект, що мають безпосередній вплив на громадян 

ЄС: “Еразмус”, “Креативна Європа”, “Європейський корпус 

солідарності”, “Громадяни, рівність, права і цінності”, “Інструмент ЄС 

з сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI)”, 

“Інструмент передвступної допомоги ЄС (IPA III)”.33  

e-mail: eacea-

info@ec.europa.eu  
Директор: Роберто Карліні: 

+32-229-64512 

https://www.eacea.ec.europa.

eu/index_en   
Національне бюро 

програми ЄС «Креативна 

Європа» в Україні: +38 044 

504 22 66; 

creativeeurope.in.ua@gmail.c

om; 

https://creativeeurope.in.ua/ 
Генеральний директорат з 

питань мереж зв’язку, 

контенту і технологій 

Департамент здійснює розробку політики Європейської комісії у сфері 

цифрової трансформації, досліджень та інновацій, бізнесу та індустрії, 

Тел.: +32 2 299 93 99; 
e-mail: cnect-

desk@ec.europa.eu; 
Комісар: Террі Бретон: cab-

breton-contact@ec.europa.eu; 

 
31  https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en  
32 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en  
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173  
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культури і медіа. Департамент також реалізує підпрограму “Медіа” в рамках 

програми “Креативна Європа”.34 

Генеральний директор: 

Роберто Віола: +32-229-60240 

https://ec.europa.eu/info/depart

ments/communications-

networks-content-and-

technology_en 

Генеральний директорат з 

питань комунікації 

Департамент висвітлює діяльність Європейської комісії та координує 

комунікаційні кампанії в межах Комісії. 

Генеральний директор: Піа 

Аренкальде Хансен, Pia 

Ahrenkilde Hansen: +32 229-

53070 
 

https://ec.europa.eu/info/depart

ments/communication_en 

Комітет Європейського 

парламенту з питань 

культури та освіти 

Сфери відання Комітету: культурні аспекти ЄС (вдосконалення знань та 

поширення культури, захист та сприяння культурному та мовному 

різноманіттю, збереження та охорона культурної спадщини, культурний 

обмін та мистецька творчість); освітня політика ЄС (включаючи 

Європейський простір вищої освіти, просування системи європейських шкіл 

та навчання впродовж життя); аудіовізуальна політика, культурні та освітні 

аспекти інформаційного суспільства; молодіжна політика; розробка 

спортивної та дозвіллєвої політики; інформаційна та медіа-політика; 

співпраця з іноземними країнами в галузі культури та освіти, відносини з 

відповідними міжнародними організаціями та установами.35 Комітет також 

здійснює нагляд за реалізацією програми “Еразмус +”, “Креативна Європа”, 

“Європейський корпус солідарності”.  

e-mail: 

cult-secretariat@ep.europa.eu; 
Голова Комітету: Сабіна 

Верхейен (Sabine Verheyen): 
sabine.verheyen@europarl.euro

pa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/

committees/en/cult/about 

IV. Міжнародні та регіональні тематичні організації, а також організації, які надають Україні міжнародно-технічну допомогу за 

сферами відання Комітету; 

Назва 

органу/організацій 

та веб-сайт 

Коротка інформація про сферу діяльності Контактна інформація  Керівники/ 

посадові особи, до 

сфери роботи яких 

входить Україна  

 
34 https://creativeeurope.in.ua/programs/categories/3  

35 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/RESP-CULT_EN.htm l    
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ОБСЄ 

Проект «Посилення 

саморегуляції 

українських медіа» 

https://www.osce.org/u

k/project-coordinator-

in-ukraine/444529 

Підвищення спроможності українських медіа використовувати 

саморегуляцію для сприяння розвитку етичної, якісної 

журналістики, у тому числі у кризовому середовищі. Бюджет – 

486 500 євро. 

Термін виконання - листопад 2019 року по листопад 2022 року. 

Координатор проектів 

ОБСЄ в Україні 

Телефон: +380 44 492 

0382 

Факс: +380 44 492 0383 

E-mail: office-

pcu@osce.org36 

Координатор 

проектів ОБСЄ в 

Україні – Посол 

Генрік Вілладсен37. 

 

V. Тематичні міжнародні чи регіональні проекти чи проекти ЄС, проекти міжнародно-технічної допомоги у сфері відання Комітету38. 

Назва 

органу/організацій 

та веб-сайт 

Коротка інформація про сферу діяльності Контактна інформація  Керівники/ посадові 

особи, до сфери 

роботи яких 

входить Україна  

«Креативна Європа» 

https://creativeeurope.in

.ua/ 

Програма «Креативна Європа» – це програма Європейського 

Союзу у сфері культурних, креативних та аудіовізуальних 

індустрій. На сьогодні вона охоплює 41 країну, серед яких 

країни-члени ЄС, країни Східного партнерства та Європейської 

асоціації вільної торгівлі. Україна приєдналася 1 січня 2016 року. 

Загальний бюджет – 1,46 мільярдів євро. 

В Україні програма представлена через Національне бюро 

програми, яка займається промоцією програми; надає 

безкоштовні консультації, інформацію та технічну підтримку під 

час грантової подачі заявки до Виконавчого агентство з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA); організовує 

заходи, які сприяють обміну актуальною інформацією, 

нетворкінгу та пошуку партнерів між потенційними аплікантами 

програми39. 

Телефон: 

+38 044 504 22 66 

E-mail: 

creativeeurope.in.ua@gmai

l.com  

Керівниця - Юлія 

Федів 

E-mail:  

y.fediv@ucf.in.ua 

Телефон: +38 (044) 

504-22-66 

 
36 https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/contacts  
37 https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/107311  
38 Інформація базується на офіційному переліку проектів технічної допомоги Україні, яка надається ЄС, зареєстрованих у Секретаріаті Кабінету Міністрів України станом на березень 2021 року 
39 https://creativeeurope.in.ua/p/cedukraine  
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«Культура і 

креативність» 

https://www.culturepart

nership.eu/ua/more-doc 

Програма Європейського Союзу та Східного партнерства  — це 

освітній проект для культурних менеджерів та активістів з 

України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдови. У 

ньому міжнародні експерти діляться практичними порадами про 

менеджмент у культурі. 

Мета програми: 

- Об’єднання ключових гравців культурних індустрій у Східній 

Європі, країнах Балтії та Кавказькому регіоні; 

- Формування сталої інфраструктури для ефективних 

міжнародних і міждисциплінарних колаборацій між членами 

спільноти; 

- Посилення зв’язків та сприяння співпраці між суспільними й 

приватними організаціями, державними органами та 

громадянським суспільством; 

- Набуття та поширення професійних якостей членів спільноти 

шляхом обміну знаннями та передовими практиками40. 

E-mail: 

info.culture.creativity@gm

ail.com 

Голова Ради 

програми – Павло 

Білодід  

E-mail: 

5112087@gmail.com41 

House of Europe (“Дім 

Європи”) 

https://houseofeurope.o

rg.ua/ 

Програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з 

метою підтримки професійного та творчого обміну між 

українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма 

фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, 

соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. 

Програма запустилася у 2019 році та буде діяти до 2023 року. 

House of Europe розробили партнери консорціуму разом з 

українським кластером EUNIC та Представництвом ЄС в 

Україні42. Бюджет програми становить загалом 12,2 млн. євро, 5% 

співфінансування партнерами консорціуму.43 

Телефон: 

+38 044 4961290 

E-mail: 

ask@houseofeurope.org.ua 

Керівник програми- 

Крістіан Дімер 

(Christian Diemer) 

 

E-mail: 

chrisitian.diemer.@ 

houseofeurope.org.ua44 

 

 

 

Спільні операційні програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства (ЄІС) 2014-2020 

 
40 https://www.culturepartnership.eu/ua/page/association  
41 https://www.culturepartnership.eu/en/assosiation-members?language=en-EN&_csrf=U3dsZkVBQkIQBjgldzI1ET4VOhETdRYWNzIOUAs1ejAeMVpUcRcdNQ%3D%3D&country=1&_=1618226625198&page=5&per-page=12    
42 https://houseofeurope.org.ua/our-strategy  
43 https://eunicglobal.eu/projects/ukraine-house-of-europe  
44https://houseofeurope.org.ua/team  
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Програма 

Європейського 

Інструменту 

Сусідства 

«Угорщина-

Словаччина-

Румунія-Україна» 

2014-2020 

https://huskroua-cbc.eu/ 

Загальною ціллю програми є підтримка заходів за допомогою 

Європейського Союзу, що спрямовані на інтенсифікацію та 

поглиблення соціально-економічного співробітництва між 

регіонами України та регіонами країн-членів, що поділяють 

спільний кордон45. 

В Україні реалізується низка актуальних проектів в межах цієї 

Програми: 

- 52 способи життя в Карпатах: відродження традиційних культур 

праці (жовтень 2019 року по жовтень 2021 року); 

- СМАРТ Музей –сучасні форми представлення культурної 

спадщини (1 вересня 2019 року по 31 серпня 2021 року); 

- Проект «Реставрація спільної історичної та культурної 

спадщини» (1 вересня 2019 року по 31 серпня 2022 року); 

- Промоція ремісництва і гастрономії як невід'ємних складових 

культурної спадщини Карпатського єврорегіону (жовтень 2019 

року по вересень 2021 року); 

- Посилення транскордонної промоції спільної культурної та 

історичної спадщини у рівнині регіону Сомеш (квітень 2020 року 

по квітень 2021 року); 

- Транскордонний простір культури та мистецтва (травень 2020 

року по травень 2022 року); 

- Культура у віддзеркаленні – Реставрація будинку культури у 

м.Сеїні (Румунія) та Концертного залу у м. Калуш (Україна) у 

Мультикультурні центри (вересень 2019 року по травень 2021 

року); 

- Через мистецтво ми руйнуємо кордони ( жовтень 2019 року по 

жовтень 2021 року); 

Міністерство 

закордонних справ та 

торгівлі Угорщини 

Департамент програм 

транскордонного 

співробітництва 

Веб-сайт: 

https://kormany.hu/ 

 

Програма 

Європейського 

Інструменту 

Сусідства «Україна-

Польща-Білорусь» 

2014-2020  

У програмному періоді 2014-2020 Програма відповідає на 

національні та регіональні потреби, та вирішує спільні проблеми 

у сферах захисту довкілля, культури, охорони здоров’я та 

безпеки. Що стосується бюджету, Програма Польща-Білорусь-

Україна є найбільшою програмою ЄІС на сухопутних кордонах 

Спільний технічний 

секретаріат 

Програми 

транскордонного 

співробітництва  

Rерівник Спільного 

технічного 

секретаріату - 

Анджей Слодкі, 

Andrzei Slodki. 

 
45 https://huskroua-cbc.eu/about/programme-description  
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https://www.pbu2020.e

u/ua 

ЄС, із бюджетом понад 170 млн. євро, виділеним на реалізацію 

167 проектів46. 

В Україні реалізується низка проектів в межах цієї Програми: 

- «Світ Карпатських Розет – заходи із збереження унікальності 

культури Карпат» (1 вересня 2018 року по 31 серпня 2021 року); 

- Транскордонний паломницький маршрут як інструмент 

промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-

польському прикордонні 1 жовтня 2018 року по 31 липня 2021 

року); 

- Сьогодні разом – спільна популяризація культури та історії 

Ленчинського повіту і Миколаївського району (грудень 2019 року 

по червень 2022 року); 

- Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій 

через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та 

Рівного (грудень 2019 року по червень 2022 року); 

- Польсько-Українське співробітництво для розвитку туризму та 

збереження культурної спадщини на території, охопленій 

торговою маркою Живописний Схід (грудень 2019 року по 

вересень 2021 року); 

- Українсько-польське поозер`я – край легенд: відкрий та 

насолоджуйся незвіданим (лютий 2020 року по вересень 2021 

року); 

- Нафтова спадщина діяльності Ігнація Лукасевича (грудень 2019 

року по жовтень 2021 року); 

- Ксєнжполь та Кристинопіль: етно+гео=перспектива (липень 

2020 року по червень 2021 року); 

- Популяризація туристичних об`єктів Першої Угорсько - 

Галицької залізниці (березень 2020 року по березень 2021 року); 

-Карпатський шлях дерев`яної архітектури – спільні дії для 

збереження та промоції історико-культурної спадщини 

українсько-польського прикордоння (липень 2020 року по 

червень 2021 року); 

Польща-Білорусь-

Україна 

Центр європейських 

проектів –  

Телефон: +48 22 378 31 

79 

E-mail: pbu@pbu2020.eu   

Телефон: +48 22378 

31 25 

E-mail: 

andrzej.slodki@pbu20

20.eu 

 
46 https://www.pbu2020.eu/ua/pages/251  
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- Пізнай культуру транскордонних регіонів Польщі та України 

(вересень 2020 року по серпень 2021 року); 

Програма 

Європейського 

Інструменту 

Сусідства «Україна-

Румунія» 2014-2020  

 

Спільна операційна програма Румунія-Україна 2014-2020 роки 

була схвалена Європейською комісією 18 грудня 2015 року. 

Міністерство регіонального розвитку, державного управління та 

європейських фондів відіграє роль органу управління. Загальний 

бюджет програми становить 66 мільйонів євро (з яких 60 

мільйонів євро походять від Європейського Союзу через ЄIC, а 6 

мільйонів є співфінансуванням, наданим країнами-учасницями) 

та спрямований на транскордонне співробітництво між повітами 

Сучава, Тулча, Ботошани, Сату Маре, Марамуреш з Румунії, та 

Одеською, Івано-Франківською, Закарпатською та Чернівецькою 

областями України47. 

В Україні реалізується низка проектів в межах цієї Програми: 

- EFIGE – транскордонний комплекс. Поєднання культурної 

спадщини в Придунав’ї (лютий 2020 року по серпень 2021 року); 

- Назад до наших спільних коренів (лютий 2020 року по квітень 

2021 року); 

- Підвищення цінності культурної ідентичності та спільної історії 

для розвитку туризму в прикордонній зоні Нижнього Дунаю 

(лютий 2020 року по серпень 2021 року); 

- Сприяння культурі гуцульського етносу в румунсько-

українському прикордонному регіоні (лютий 2020 року по 

серпень 2021 року); 

- Розвиток транскордонної культури: відреставровані театри міст 

Сату Маре та Ужгород (серпень 2020 року по січень 2022 року); 

- Об’єднані спадщиною: збереження історичної спадщини 

фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з метою 

розвитку туризму (грудень 2020 року по червень 2022 року). 

Телефон: +4 0372111332 

Факс: +40 372111456 

E-mail: info.ro-ua-

md@mdrap.ro 

 

Директор, Голова 

органу управління - 

Юлія Герцог.  

 

Контактна особа:  

Джеорджиана 

Пуфляну  

Телефон: +4 

0372111332 

Факс: +40 372111456 

E-mail: info.ro-ua-

md@mdrap.ro 
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Спільна Операційна 

Програма ЄІС 

«Басейн Чорного 

моря 2014-2020» 

https://blacksea-cbc.net/ 

Програма спрямована на покращення добробуту населення у 

районах басейну Чорного моря шляхом сталого розвитку та 

спільного захисту навколишнього середовища. 

Програма отримує фінансування від ЄІС, а також від 

Європейського фонду регіонального розвитку (European Regional 

Development Fund) та Інструменту попереднього вступу 

(Instrument for Pre-Accession). Програма охоплює три пріоритети 

та компонент технічної допомоги: 

Пріоритет 1: Підтримка транскордонного партнерства для 

економічного та соціального розвитку на основі спільних 

ресурсів.  

Пріоритет 2: Обмін ресурсами та компетенцією щодо охорони та 

збереження навколишнього середовища. 

Пріоритет 3: Підтримка культурних та освітніх мереж для 

створення спільного культурного середовища в басейні. 

В Україні реалізується низка проектів в межах цієї Програми: 

- Проект GreeTHIS - Зелений туризм та історична спадщина - 

сходинка для розвитку Басейну Чорного Моря (жовтень 2018 

року по квітень 2021 року); 

- Розвиток та просування активного туризму в басейні Чорного 

моря – EscapeLand (червень 2020 року по травень 2022 року); 

- Просування Чорноморського регіону як дестинації винного 

туризму – Море вина (липень 2020 року по вересень 2022 року) 

E-mail: blacksea-

cbc@mdrap.ro. 

Голова органу 

управління - 

Пані Юлія Герцог 

 

Керівник Органу 

спільного управління 

 

Пані Лора Бобарнак, 

Laura Bobrnac 

(менеджер програми) 

 

Телефон: 

+40372111323 

Факс: +40 372 

1115456 

E-

mail: laura.bobarnac@

mdrap.ro48 
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Довідки надаються народним депутатам України протягом двох тижнів з моменту отримання запиту. 

Якщо замовник/ця не повідомляє про свою заборону на опублікування матеріалу протягом десяти днів з моменту надання 

інформаційної довідки, вона автоматично публікується на ресурсах ІДЦ. Інформація про замовника є конфіденційною. 

Замовити інформаційну довідку можна через он-лайн форму за наступним посиланням 

http://bit.ly/38MZZqv 

Контакти: +38 (095) 887 90 66, +38 (068) 360 19 06 

infocenter@radaprogram.org 

https://blacksea-cbc.net/
https://blacksea-cbc.net/contact/
https://bit.ly/38MZZqv?fbclid=IwAR2GRRAbmHABA-UkBqMzx-kPb2mGOKRg_WhRhyqELWFQlADg5cEhdeI-CbM
mailto:infocenter@radaprogram.org

