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Документ 84-2021-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2021 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 лютого 2021 р. № 84-р  
Київ 

Про затвердження плану заходів щодо підтримки сфери культури, 
охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та 

туризму 

1. Затвердити план заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної 
спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі - план заходів), що 
додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, 
відповідальним за виконання плану заходів, подавати щокварталу до 10 числа 
наступного місяця Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про 
стан виконання плану заходів. 

3. Міністерству культури та інформаційної політики щокварталу до 15 числа 
наступного місяця забезпечити подання Кабінету Міністрів України інформації про 
стан виконання плану заходів. 

Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 3 лютого 2021 р. № 84-р 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та 

туризму 

Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

 

Збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенціалу України в рамках програми 
“Велике будівництво” 

 
 

1. Охорона, відродження та ефективне використання об’єктів культурної спадщини 

 
1. Утворення експертної групи з відбору проектів робіт з 
реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної 
спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, 
оборонних, палацово-паркових комплексах, які будуть 
реалізовані в рамках програми “Велике будівництво” 

березень 2021 р. МКІП 

2. Відбір згідно з встановленим порядком проектів робіт з 
консервації, реставрації, ремонту на пам’ятках культурної 
спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, 
оборонних, палацово-паркових комплексах, які будуть 

2021-2023 р. -”- 



реалізовані в рамках програми “Велике будівництво”, та 
моніторинг їх виконання 
3. Розроблення науково-проектної документації на консервацію, 
реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та 
пристосування пам’яток культурної спадщини 

-”- обласні та Київська міська 
держадміністрації  
МКІП 

4. Проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, 
музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток культурної 
спадщини, які пройшли відбір в установленому порядку 

-”- -”- 

5. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту акта про внесення змін до Порядку визначення 
меж та режимів використання історичних ареалів населених 
місць, обмеження господарської діяльності на території 
історичних ареалів населених місць, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 587) 

квітень 2021 р. МКІП  
Мінрегіон 

6. Розроблення та затвердження у складі генеральних планів 
населених пунктів, занесених до Списку історичних населених 
місць України, історико-архітектурних опорних планів з 
визначенням меж і режимів використання історичних ареалів 
населених місць 

2021-2022 р. органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

7. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту акта про затвердження вимог щодо розміщення 
реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини 

червень 2021 р. МКІП 

8. Розроблення та затвердження науково-проектної документації 
з визначення меж та режимів використання буферних зон таких 
об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: 

  

архітектурний ансамбль Резиденція митрополитів Буковини і 
Далмації 

листопад 2021 
р. 

-”- 

дерев’яні церкви карпатського регіону України та Польщі грудень 2022 р. -”- 
Геодезична дуга Струве -”- -”- 
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9. Розроблення планів управління такими об’єктами всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра у м. Києві; 
ансамбль історичного центру Львова 

2022-2023 р. -”- 

10. Забезпечення перегляду та актуалізація переліку об’єктів 
культурної спадщини, включених до Попереднього списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

листопад 2021 
р. 

МКІП  
обласні та Київська міська 
держадміністрації 

11. Забезпечення підготовки номінаційних досьє для включення 
українських об’єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

-”- -”- 

12. Активізація роботи з подання українських об’єктів 
культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО 

постійно обласні та Київська міська 
держадміністрації  
МКІП  
МЗС 

13. Здійснення комунікаційних та навчально-методичних заходів 
з питань повернення культурних цінностей, незаконно 
вивезених, евакуйованих з території України під час війн та 
збройних конфліктів, а також тимчасово вивезених і 
неповернутих (семінари, засідання за круглим столом, фокус-
групи) 

-”- МКІП 

14. Закупівля експериментальних модулів електронного 
інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних 
цінностей 

2021 р. -”- 

15. Налаштування та введення в дослідну експлуатацію 
експериментальних модулів електронного інформаційного 
ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей, 
визначення адміністратора експериментальних модулів, 
проведення навчання користувачів, ідентифікація користувачів у 
системі 

-”- МКІП  
інші заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 



16. Наповнення даними експериментальних модулів 
електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і 
культурних цінностей 

2021-2022 р. МКІП 

17. Закупівля обладнання та облаштування серверної кімнати -“- -“- 
18. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту акта про внесення змін до переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 38, ст. 1147), з метою доповнення переліку 
спеціальністю “Реставрація нерухомих об’єктів культурної 
спадщини” в межах галузі знань “Архітектура та будівництво” 

листопад 2021 
р. 

МОН  
Мінрегіон  
МКІП 

19. Здійснення підготовки фахівців з реставрації нерухомих 
об’єктів культурної спадщини 

Постійно МОН  
інші заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 

 

2. Розбудова сучасної туристичної інфраструктури 

 
20. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Концепції Державної цільової програми 
розвитку внутрішнього та в’їзного туризму “Мандруй 
Україною” 

березень 2021 
р. 

МКІП  
ДАРТ 

21. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України Державної цільової програми розвитку 
внутрішнього та в’їзного туризму “Мандруй Україною” 

вересень 2021 
р. 

-”- 
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22. Організація проведення дослідження щодо змін та 
перспектив розвитку ринку туристичних послуг, вивчення 
існуючих цільових аудиторій 

2021-2023 р. ДАРТ 

23. Проведення опитувань внутрішніх та в’їзних туристів щодо 
їх подорожей з метою проведення аналізу динаміки змін у 
наступні періоди 

-”- ДАРТ  
Держстат 

24. Визначення механізму і джерел фінансування організації 
туристичних подорожей Україною, зокрема для школярів, 
студентів та громадян похилого віку 

листопад 2021 
р. 

МКІП  
Мінмолодьспорт  
Мінсоцполітики  
Мінфін  
ДАРТ 

25. Підготовка робіт із складення таблиць сателітного рахунку 
туризму 

грудень 2023 р. ДАРТ  
Держстат 

26. Проведення щоквартального аналізу надходжень від 
туристичного збору 

2021-2023 р. ДАРТ 

27. Запровадження Єдиного туристичного реєстру - 
національної системи збору та аналізу туристичних даних 

-”- -”- 

28. Визначення шляхів автоматизації відображення 
інформації про туристичні потоки у пунктах пропуску через 
державний кордон з можливістю визначення громадянства осіб, 
які перетинають кордон, та тривалістю їхнього перебування за 
будь-який обраний період 

-”- ДАРТ  
Адміністрація 
Держприкордонслужби 

29. Сприяння проведенню міжнародних заходів в Україні у сфері 
туризму під егідою Всесвітньої туристичної організації, 
Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ, 
Організації Чорноморського економічного співробітництва тощо 

-”- ДАРТ  
МКІП 

30. Створення умов для розвитку конференц-індустрії, зокрема 
шляхом створення Державного конференц-бюро (National 
Convention Bureau), активізації співпраці з регіональними 
конференц-бюро та започаткування спільних проектів 

-”- -”- 



31. Організація та проведення міжнародного туристичного 
форуму для гравців ринку 

грудень 2021 р. -”- 

32. Створення і впровадження офіційного багатомовного 
туристичного порталу 

2021-2022 р. ДАРТ  
МКІП  
Мінцифри 

33. Включення до пріоритетних напрямів конкурсних програм 
“Знакові події” та “Мережі й аудиторії” просування 
туристичного потенціалу України у світі через підтримку 
проектів, спрямованих на розширення зовнішньої аудиторії 
об’єктів культурної спадщини 

грудень 2021 р. МКІП 

34. Підтримка створення культурних продуктів, що 
підсилюють туристичний потенціал регіонів, та їх просування 
на міжнародній арені (Програма “Культура. Туризм. Регіони”) 

-”- -”- 

35. Розроблення концепції представлення та реалізації 
культурно-мистецьких проектів, спрямованих на просування 
української культури в світі 

-”- Держмистецтв  
МЗС 

36. Розвиток туристично-інформаційних центрів (зокрема 
вирішення питання щодо стандартів маркування/навігації та 
створення туристично-інформаційних центрів) 

січень 2022 р. ДАРТ 

37. Здійснення презентаційних заходів туристичного 
потенціалу регіонів України у країнах-донорах туристів за 
участю національних туроператорів в’їзного туризму 

2021-2023 р. ДАРТ  
МКІП 

38. Розвиток і популяризація в’їзного туризму та внутрішнього 
туризму в рамках проекту “Мандруй Україною” 

-”- ДАРТ  
МКІП  
МЗС 

39. Здійснення методично-консультативної підтримки громад 
та локальних бізнесів у створенні нових туристичних продуктів, 
орієнтованих на споживачів кризової економіки 

-”- МКІП  
ДАРТ 

40. Реалізація проекту “Туристичні магніти України” 2021-2023 р. МКІП  
ДАРТ  



обласні та Київська 
міська держадміністрації  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

41. Виготовлення інформаційної аудіовізуальної, друкованої 
продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та 
регіональних теле- і радіоканалів, в Інтернеті, громадських 
місцях 

-”- -”- 

42. Розміщення відповідної інформації (новин, статей, 
інфографіки) на офіційних веб-сайтах обласних державних 
адміністрацій, у соціальних мережах та проведення тематичних 
брифінгів, засідань за круглим столом, робочих зустрічей, прес-
турів для представників засобів масової інформації 

-”- -”- 

43. Реконструкція галузевого державного архіву Українського 
інституту національної пам’яті 

грудень 2022 р. Український інститут 
національної пам’яті 

 

Сприяння розвитку креативних індустрій 

 
44. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України 
Концепції Державної цільової національно-культурної 
програми розвитку народних художніх промислів на 2021-
2025 роки 

березень 2021 р. МКІП  
Держмистецтв 

45. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України 
Державної цільової національно-культурної програми 
розвитку народних художніх промислів на 2021-2025 роки 

липень 2021 р. -”- 



46. Визначення місця розташування Будинку музики, 
розроблення документації із землеустрою для реалізації проекту 
“Будинок музики” шляхом нового будівництва 

травень 2021 р. Київська міська 
держадміністрація  
МКІП 

47. Визначення механізму реалізації проекту “Будинок 
музики”, підготовка техніко-економічного обґрунтування 
оптимальних варіантів реалізації проекту 

жовтень 2021 р. МКІП  
Держмистецтв  
Мінекономіки  
Київська міська 
держадміністрація  
Мінфін  
Мінрегіон 

48. Організація та проведення архітектурного конкурсу на 
кращу проектну пропозицію щодо реалізації проекту “Будинок 
музики” 

грудень 2021 р. МКІП  
Держмистецтв  
Мінекономіки  
Мінфін  
Мінрегіон 

49. Реалізація проекту “Будинок музики” шляхом нового 
будівництва 

2022-2023 р. МКІП  
Держмистецтв  
Мінекономіки  
Мінфін  
Мінрегіон  
Київська міська 
держадміністрація 

50. Запровадження пілотного проекту щодо створення центрів 
культурних послуг: 

  

- проведення польових досліджень (фокус-групи, експертні 
інтерв’ю) в територіальних громадах - учасницях пілотного 
проекту щодо стану культури в громадах та надання 
культурних послуг в центрах культурних послуг 

травень 2021 р. МКІП  
органи місцевого 
самоврядування, учасники 
пілотного проекту (за 
згодою)  



зовнішні експерти (за 
згодою) 

- розроблення архітектурно-будівельних проектів центрів 
культурних послуг для кожної територіальної громади; 
розроблення трьох типових моделей (архітектурно-
будівельних проектів) центрів культурних послуг (базової, 
оптимальної, розширеної) для масштабування на всі 
регіони України 

серпень 2021 р. МКІП  
Мінрегіон  
органи місцевого 
самоврядування, учасники 
пілотного проекту (за 
згодою)  
зовнішні експерти (за 
згодою) 

- розроблення моделей організаційної, управлінської, 
юридичної, фінансової складової функціонування центрів 
культурних послуг 

жовтень 2021 р. МКІП  
Мінфін  
органи місцевого 
самоврядування, 
учасники пілотного 
проекту (за згодою) 

- створення центрів культурних послуг в територіальних 
громадах - учасницях пілотного проекту 

грудень 2022 р. -”- 

51. Створення та організація роботи центрів культурних 
послуг в територіальних громадах 

2021-2023 р. МКІП  
Мінфін  
Мінрегіон  
обласні та Київська 
міська держадміністрації  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

52. Розроблення концепції моделі креативних хабів грудень 2021 р. МКІП  
інші заінтересовані 



центральні органи 
виконавчої влади 

53. Запровадження пілотного проекту щодо створення 
креативного хабу у м. Києві з метою розвитку креативних 
індустрій на регіональному рівні 

2022-2023 р. Київська міська 
держадміністрація  
МКІП 

54. Удосконалення механізмів фінансування проектів 
Українським культурним фондом 

листопад 2021 
р. 

МКІП  
Мінекономіки  
Мінфін 

55. Створення механізму перерозподілу коштів, отриманих від 
видачі ліцензій відповідно до Закону України “Про державне 
регулювання діяльності щодо організації та проведення 
азартних ігор” та відрахувань від організацій колективного 
управління згідно із Законом України “Про ефективне 
управління майновими правами правовласників у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав” на підтримку 
культурно-мистецьких проектів через Український культурний 
фонд 

грудень 2021 р. Мінекономіки  
МКІП  
Мінфін 

56. Стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо 
підготовки інвестиційних проектів з метою розвитку 
культурної інфраструктури, зокрема, які подаються на 
конкурсний відбір за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку 

2021-2023 р. МКІП  
Мінфін  
Мінрегіон  
обласні та Київська 
міська держадміністрації  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

57. Проведення аналізу стану справ щодо фінансування 
проектів у сфері культури, охорони культурної спадщини, 
розвитку креативних індустрій та туризму, в тому числі за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

квітень 2022 р. -”- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19


58. Здійснення комунікаційних заходів щодо можливостей 
використання інструменту державно-приватного партнерства 
для залучення позабюджетних коштів у сферу культури 

2021-2023 р. МКІП  
Мінекономіки  
інші заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади  
обласні та Київська 
міська держадміністрації  
всеукраїнські асоціації 
органів місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

59. Надання державної субсидії для проведення заходів 
кінокомісій, спрямованих на просування локацій України як 
привабливого місця для створення кінематографічної та 
аудіовізуальної продукції 

2021-2023 р. Держкіно 

60. Створення документальних та ігрових національних фільмів 
з метою популяризації України на світовому туристичному 
ринку 

-”- -”- 

61. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проектів законів України про: 

  

- внесення змін до Закону України “Про народні художні 
промисли” 

грудень 2021 р. МКІП  
Держмистецтв 

- внесення змін до Закону України “Про кінематографію” з 
метою приведення термінології у сфері кінематографії у 
відповідність з вимогами сучасності та світової 
кінематографічної практики, а також удосконалення умов 
діяльності Ради з державної підтримки кінематографії 

січень 2022 р. МКІП  
Держкіно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2547-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80


62. Передбачати кошти для фінансування заходів під час 
складання проекту Державного бюджету України на відповідний 
рік 

2021-2023 р. Мінфін  
МКІП  
інші заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 

 

Примітки (від Ю.Т.): 

1) п.п. 1-4 – «Велика реставрація» в «Великому будівництві» 
2) п. 5 – Зміни до Порядку істор ареалів 
3) п. 6 – Іст-арх опорн плани питання загалом (без кількістн показників), 401 істор місто, розроблено в 

147 – потрібно розробити в 254 
4) п. 9 – Плани управління об ЮНЕСКО Софія-Лавра відсутні – будуть розроблятися два роки 2021-2020 

рр.  
5) п. 14-17 – Закупівля та розробка інформ ресурсу пам‘яток – два роки 2021-2020 рр. 
6) п. 44-45 – Концепція та Держ ціл прогр туризму до вересня 2021 р. 
7) п. 47-49 – «Будинок Музики» 
8) п. 52-53 – Розробка Концепції «Креативних хабів» та пілот в  Києві – 2021-2023 рр. 
9) п. 54 – «Культурний фонд» 
10) п. 55 – Кошти від азартних ігор 
11) п.п. 61-62 – До чого проекти законів Про худ промисли та Про кінематографію? 


