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Олександр Ткаченко прозвітував за 100 днів роботи на посаді 
міністра культури та інформаційної політики 

14 Вересня 2020 

В Києві відбулась прес-конференція Олександра Ткаченка з нагоди 100 днів 
на посаді міністра культури та інформаційної політики. 

 

Міністр розповів, що зроблено за цей період, а також окреслив візію та 
стратегічні цілі Міністерства культури та інформаційної політики. 

“Наша візія - це створення можливостей для збільшення кількості людей 
в країні, які споживають культурні послуги та інформацію. Як результат, 
люди більше читають, частіше відвідують театри, музеї, виставки, 
створюють більше нових продуктів. Культура - це м’яка сила, тому вага 
МКІП для країни не менша, ніж вага МВС”, - зазначив Олександр Ткаченко. 

 

Серед основних досягнень міністр назвав: 

1. розробку дорожньої карти указу Президента щодо підтримки культури, 
туризму, креативної економіки 

2. виділення 1 мрлд грн на підтримку сфери в умовах пандемії 
3. запуск програми грантів інституційної підтримки на суму 580 млн грн 
4. розробку закону про туризм  
5. початок роботи системи рібейтів 
6. старт всеукраїнського проекту #Мандруй Україною 
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7. створення умов для роботи кваліфікаційної ради для протидії 
чорним археологам 

8. створення Держреєстру національного культурного надбання 
9. розробку регіональних стратегій розвитку туризму та визначення 

”туристичних магнітів” регіонів 
10. старт проекту з медіаграмотності 
11. старт програми національних круглих столів для пошуку порозуміння 

з чутливих суспільних тем: історії, мистецтва, культури діалогу, мови, 
релігії та екології 

12. презентацію проекту реконструкції Архіву національної пам’яті 
13. запуск інформаційної кампанії про Крим – «Завжди у серці» 
14. розробку законопроекту про протидію хаотичній забудові 
15. внесення 175 об’єктів культури в тимчасово окупованому Криму до 

Держреєстру нерухомих пам’яток 
16. приєднання до Гаазької конвенції для захисту культурних цінностей у 

разі збройного конфлікту 
17. продовження інституціалізації міністерства та багато інших. 

 

 

Основні стратегічні цілі, за словами міністра: 

1. запуск проєкту “Велика реставрація” 
2. виробництво телесеріалів патріотичного спрямування за підтримки 

держави 
3. запуск пілотних центрів культурних послуг та креативних хабів 
4. розробка стратегії промоції читання, грантова підтримка 

книговидавців, поповнення бібліотек книгами українською мовою 



5. реформа системи управління туристичною галуззю 
6. протидія хаотичній забудові території пам’яток, зон охорони, 

історичних ареалів 
7. розкриття туристичного потенціалу України: покращення якості послуг 

та реалізація проекту «Мандруй Україною» 
8. запуск всеукраїнського проекту з медіаграмотності 
9. реалізація програми культурних діалогів 

10. масштабна реформа фінансування культури та системи оплати праці 
11. розвиток народних художніх промислів як складової креативної 

економіки 
12. розробка інтернет-платформи з просування української мови 
13. в Україні з’явиться «культурний спецназ» 
14. підвищення рівня мистецької освіти 

Детальніше з досягненнями та планами МКІП можна ознайомитися, 
переглянувши презентацію. 

Нагадаємо, 4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Олександра 
Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. 
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