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КУЛЬТУРА
І РЕГІОНИ
Інформаційний дайджест Міністерства культури та
інформаційної політики України

ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО РОЗПОВІВ ПРО
ПІДСУМКИ РОБОТИ МКІП ЗА 2021 РІК
Міністр культури та інформаційної політики
України Олександр Ткаченко розповів про
здобутки МКІП за 2021 рік . Зокрема , про участь у
запуску
програми
« єПідтримка »,
програму
« Велика реставрація », проект « Центри культурних
послуг як інструмент згуртованості громад »,
Стратегію промоції читання та інші .
Також Міністр наголосив , що в новому році на
нас чекають нові виклики . Але і нові можливості –
бо бюджет МКІП збільшений на 36% порівняно з
2021 роком .
Деталі >>>

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ У
ГОСТИНОМУ ДВОРІ: ПЕРШІ
ПІДСУМКИ

У Гостиному дворі в Києві на
замовлення

МКІП

протиаварійні

тривають
термінові

роботи . Про перші результати
розповів Міністр культури та
інформаційної
України

Олександр

Деталі >>>

політики
Ткаченко .

СІЧЕНЬ 2022 | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НОВИНИ
У СЕРІЇ ІНТЕРВ'Ю ЗАСТУПНИКИ Й ЗАСТУПНИЦІ МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ РОЗКРИВАЮТЬ ДЕТАЛІ СВОЄЇ РОБОТИ
У 2021 РОЦІ, А ТАКОЖ ДІЛЯТЬСЯ ПЛАНАМИ РОЗВИТКУ ПО КОЖНОМУ З
НАПРЯМІВ У 2022 РОЦІ
Інтерв ' ю першого заступника Міністра Ростислава Карандєєва >>>
Інтерв ' ю заступниці Міністра з питань цифрового
трансформацій і цифровізації Анастансії Бондар >>>

розвитку ,

цифрових

Інтерв ' ю заступниці Міністра Лариси Петасюк >>>
Інтерв ' ю заступниці Міністра з питань європейської інтеграції Катерини Чуєвої >>>
Інтерв ' ю заступника Міністра Тараса Шевченка >>>

У КИЄВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРОЕКТ
УКРАЇНСЬКОГО ПАВІЛЬЙОНУ НА 59-Й
ВЕНЕЦІЙСЬКІЙ БІЄНАЛЕ СУЧАСНОГО
МИСТЕЦТВА

МИСТЕЦТВО

17 січня в галереї The Naked Room
відбулась
презентація
проєкту
національного павільйону України на
Венеційській бієнале — найвідомішій
міжнародній
виставці
сучасного
мистецтва .
Деталі >>>

УКРАЇНА БЕЗ БАР'ЄРІВ У СЕРІАЛІ
«БЕЗБАР’ЄРНА ГРАМОТНІСТЬ»
Міністерство культури та інформаційної
політики України реалізує інформаційну
кампанію « Україна без бар ' єрів ». За
ініціативи Першої леді України Олени
Зеленської в рамках кампанії створений
освітній серіал « Безбар ’ єрна грамотність ».
Деталі >>>

БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ
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НОВИНИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ДРУКОВАНИХ
МЕДІА СТАЛО БІЛЬШЕ
16 січня 2022 року набрали чинності
чергові норми Закону України « Про
забезпечення функціонування української
мови як державної », а саме : стаття 25
Закону
« Державна
мова
у
сфері
друкованих засобів масової інформації ».
Деталі >>>

РЕГІОНИ

ПРОЕКТ «ГРОМАДА»: ЯК ПОЄДНАТИ
ТУРИЗМ І КУЛЬТУРУ Й ЗАРОБИТИ НА
ЦЬОМУ
Як
громади
розвивають
туристичні
маршрути та як це впливає на розвиток
культури , на відновлення традицій ? Як

РЕГІОНИ

відновлюють культурну спадщину та для
кого вона цікава ? Чи допомагають
обласна рада та обласна адміністрація ,
чи є ефект для бюджету громад ? Про це
та інше говорили в ефірі другого сезону
проекту « Громада » Деталі >>>

РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПРОЕКТ «ЦЕНТРИ
КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗГУРТОВАНОСТІ ГРОМАДИ»
В
ефірі
Суспільного
телебачення
Запоріжжя
обговорили
реалізацію
проекту
щодо
створення
центрів
культурних послуг , який реалізується за
ініціативи Міністерства культури
інформаційної політики України .
Деталі >>>

та

РЕГІОНИ
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НОРМАТИВНОПРАВОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Набрав чинності наказ МКІП від 13 жовтня 2021 року № 803 « Про
затвердження прийняття Радою з державної підтримки кінематографії
рішення про надання державної субсидії ...», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 14 грудня 2021 р . за № 1619/37241) >>>
Прийнято
постанову Кабінету Міністрів України « Про затвердження
переліку музеїв та заповідників , в яких зберігаються музейні предмети ,
що є державною власністю і належать до державної частини Музейного
фонду України » >>>
Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до
громадського обговорення проект Закону України « Про внесення змін
до деяких законів України щодо унормування конкурсної процедури
призначення керівників комунальних закладів культури та формування
базової мережі закладів культури » >>>

МОЖЛИВОСТІ
Премія ЄС у сфері культурної спадщини 2022.
Подробиці >>>
Гранти на проекти для творчої молоді .
Подробиці >>>
На
додачу
до
краудфандингу:
гранти
дофінансування
на
культурні
проекти.
Подробиці >>>
Онлайн-курс
«Європейські
гранти
для
культурних
та
креативних
проектів».
Подробиці >>>

House of Europe шукає партнерів
мобільного павільйону. Подробиці >>>

Директорат стратегічного планування та
європейської інтеграції
E-mail: dgspei.mcu@gmail.com
Телефон: +38 (044) 235-22-33

для

Підписатися на дайджест
Поставити питання
Подивитись попередні випуски

