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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 

Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, 
розвитку креативних індустрій та туризму 

 
З метою сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та 

ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної 
привабливості об'єктів культурної спадщини, підтримки креативних індустрій ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) забезпечити розроблення та реалізацію в рамках програми «Велике будівництво» заходів, 
спрямованих на збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенціалу України, 
передбачивши, зокрема: 

а) за напрямом з охорони, відродження та ефективного використання об'єктів культурної спадщини 
заходи щодо: 

розроблення та затвердження порядку відбору проектів ремонтно- реставраційних та консерваційних 
робіт стосовно пам'яток культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, 
палацово-паркових комплексів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво», 
сприяння розробленню необхідної проектної та іншої документації та проведенню робіт із консервації, 
реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об'єктів культурної спадщини; 

розроблення та затвердження у складі генеральних планів населених пунктів, внесених до Списку 
історичних населених місць України, на території яких розташовані об'єкти культурної спадщини, проектів 
ремонтно- реставраційних та консерваційних робіт, які будуть реалізовуватися за відповідним напрямом; 

розроблення та затвердження науково-проектної документації із визначення меж і режимів викорис-
тання буферних зон об'єктів всесвітньої спадщини, планів управління об'єктами всесвітньої спадщини; 

забезпечення належної підготовки документів щодо номінування об'єктів культурної спадщини для 
внесення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

активізації діяльності з повернення культурних цінностей, незаконно вивезених, евакуйованих з 
території України під час воєн і збройних конфліктів, а також тимчасово вивезених і неповернутих; 

забезпечення функціонування інформаційного ресурсу щодо об’єктів культурної спадщини і культурних 
цінностей та формування національної інфраструктури даних про такі об'єкти та цінності; 

забезпечення підготовки фахівців з реставрації пам'яток нерухомої культурної спадщини, опрацювавши 
питання щодо включення відповідної спеціальності до переліку галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в галузі знань «Архітектура та будівництво»; 

б) за напрямом з розбудови сучасної туристичної інфраструктури України заходи щодо: 

опрацювання питання щодо розроблення та затвердження державної цільової програми, спрямованої 
на розвиток сфери туризму в Україні, створення сучасної туристичної інфраструктури; 

сприяння залученню інвестицій та реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму; 

здійснення маркетингових досліджень щодо сучасних тенденцій розвитку ринку туристичних послуг; 

запровадження в рамках розвитку туризму програм з мобільності молоді та підтримки подорожей 
літніх людей; 

здійснення моніторингу та аналізу показників надходжень бюджету від сфери туризму в Україні для 
визначення перспективних шляхів розвитку цієї сфери; 
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актуалізації показників збору статистичної інформації про внутрішній та в'їзний туризм, удоскона-
лення механізмів обробки такої інформації; 

сприяння проведенню міжнародних заходів у сфері розвитку туризму в Україні; 

промоції туристичного потенціалу України у світі, зокрема шляхом створення багатомовного порталу 
про туристичні дестинації, об'єкти культурної спадщини України; 

реалізації на базі культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ 
України культурно-мистецьких проектів, спрямованих на промоцію української культури у світі, зокрема 
щодо об'єктів культурної спадщини, потенціалу туристичної інфраструктури України; 

забезпечення інформаційного висвітлення історій успіху з реалізації в Україні проектів з модернізації 
та розбудови об'єктів культурної та туристичної інфраструктури; 

в) за напрямом зі сприяння розвитку креативних індустрій заходи щодо: 

опрацювання питання щодо розроблення та затвердження державної цільової програми з розвитку 
народних художніх промислів України; актуалізації стратегічних планів з розвитку державних кіностудій; 
реалізації на умовах державно-приватного партнерства проекту «Будинок музики», вирішення питання 
щодо розміщення такого закладу; 

запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема як поліфункціональних центрів 
культурних послуг та креативних хабів; 

2) ужити в установленому порядку заходів щодо удосконалення механізмів фінансування сфери 
культури, у тому числі щодо запровадження нових підходів до умов оплати праці працівників культури 
з урахуванням показників результативності, ефективності та якості; 

3) опрацювати в установленому порядку питання щодо: 

залучення додаткових джерел фінансування сфери культури, збільшення, починаючи з 2021 року, 
видатків на її фінансування відповідно до обґрунтованих потреб з метою стабілізації та забезпечення 
сталого розвитку; 

можливості фінансування проектів розвитку культурної інфраструктури за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку; 

визначення особливостей здійснення державно-приватного партнерства у сфері культури, туризму, 
управління пам'ятками культурної спадщини; 

створення сприятливих умов для розвитку туристичних дестинацій України, їх популяризації на 
світовому туристичному ринку; 

актуалізації положень законів України «Про культуру», «Про професійних творчих працівників та 
творчі спілки», «Про кінематографію», «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 
охорону культурної спадщини», «Про туризм», «Про народні художні промисли», «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу», підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради 
України відповідні законопроекти; 

4) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів, передбачених цим Указом; 

5) щопівроку інформувати про стан виконання цього Указу. 

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям актуалізувати регіональні стратегії 
розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сфері культури і туризму. 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати в місцевих бюджетах видатки на 
реалізацію заходів у сфері культури і туризму відповідно до обґрунтованих потреб. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 
Президент України  В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

 
м. К и ї в 
18 серпня 2020 року 
№ 329/2020 


