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Для завершення фільмів, які знімаються за державної підтримки, і фінансування
виробництва нових стрічок Державне агентство України з питань кіно потребує 679
мільйонів гривень – у два з половиною рази більшу суму, ніж закладено у проекті
бюджету на 2016 рік.

  

«У 2016 році на створення та розповсюдження національних фільмів за контрактами
державного замовлення та за договорами державної фінансової підтримки за
розрахунками Держкіно необхідна сума видатків становить 679 млн. 138,7 тис. гривень.
Зазначена сума включає фінансові зобов’язання минулих років та запуск нових
проектів», – така відповідь надійшла від Держкіно на наш інформаційний запит.

  

Нагадаємо , відповідно до урядового проекту Державного бюджету України на 2016 рік,
доопрацьованого з урахуванням компромісного варіанту податкової реформи, який було
зареєстровано у Верховній Раді 11 грудня,  передбачено , що у 2016 році
видатки Держкіно складуть 273 млн. 142,1 тис. гривень, з них сукупні витрати за
програмою «Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка
державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"» складуть 265,5
млн. гривень.
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Раніше , 11 листопада 2015 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань
культури та духовності під час обговорення бюджету культури на 2016 рік було озвучено
попередню урядову пропозицію річного фінансування кіно – 85 млн. гривень.

  

На запитання, чому обговорювали саме таку суму, і яким було ставлення агентства до
того, Держкіно відповіло: «Державне агентство України з питань кіно як відповідальний
виконавець бюджетних програм у сфері кінематографії надало Мінфіну свої пропозиції
щодо потреби у бюджетних коштах на 2016 рік загальною сумою 698 млн. 66,4 тис.
гривень. Кошти у сумі 80 млн. 264,6 тис. грн. було доведено Мінфіном, як граничний
обсяг видатків при складанні бюджетного запиту на 2016 рік».

  

Олеся Анастасьєва

Джерело:  ukrkino.com.ua

 2 / 2

http://www.ukrkino.com.ua/news/?id=3623
http://www.ukrkino.com.ua/about/documents/?id=3911

