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Кіноспільнота підтримала позицію Мінкультури щодо статусу Державного агентства з
питань кіно 22 серпня 2014.

Кіноспільнота України вийшла до Кабінету Міністрів України на підтримку позиції
Мінкультури щодо необхідності залишити статус окремого органу виконавчої влади
Державному агентству з питань кіно. 

"Коли тривалий час іде інформаційна війна, коли ми говоримо про те, що у кінотеатрах та
на екранах телевізорів вкрай необхідно позбутися проросійської пропаганди та
низькоякісного "мила" - нам треба мати власний якісний продукт, який би це замінив". -
сказав, спілкуючись з мітингувальниками Міністр культури України Євген Нищук. 

"Процеси творення кіно є дуже складними, як у художньому, так і суто виробничому
плані. Я підтримую позицію Уряду по оптимізації і скороченню багатьох ЦОВВів, але
щодо Держкіно - за даних обставин воно має мати вагу самостійності. Звісно, у добрій
командній грі та спільності бачень з Мінкультури. 

Я радий сказати, що Прем'єр-міністр підтримав мою позицію щодо збереження статусу
Держкіно. І, до того ж зацікавився нашою ідеєю по створенню Українського культурного
фонду, який би слугував прозорому збору коштів з приватного сектору та інвесторів, а
також від лотерей, акцизів та грантів як на кіно, так і на інші значимі культурні проекти". 

"Дуже добре, що Держкіно залишився у своєму колишньому статусі, - зазначив також
Голова Держкіно Пилип Іллєнко, - це демонструє позитивне ставлення Уряду до
кіногалузі, як однієї з основних інструментів об'єднання України. Тому що саме кіно може
суттєво змінювати настрої у суспільстві, закладати та будувати вектори націєтворення".

Нагадаємо, що сьогодні, 22.08.14 на засіданні КМУ розглядалась Постанова щодо
позбавлення статусу окремих органів виконавчої влади та передачі їх повноважень
Міністерствам, що їх курують.
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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОСПІЛЬНОТИ

Кінематографічна спільнота стурбована інформацією про злиття Державного агентства
України з питань кіно з Міністерством культури України. Подібна схема існувала
протягом кількох років (1993 - 2011рр.), яскраво продемонструвавши всі свої недоліки:
розпорошення та анонімність відповідальності, остаточний принцип фінансування,
незацікавленість у просуванні фільмів, відторгнення результатів роботи від її авторів.
Державне агентство України з питань кіно запропонувало і почало впроваджувати у
виробничу практику прозору і публічну систему виробництва і розповсюдження фільмів.
Цей процес шукав і знаходив нові форми роботи, використовуючи досвід інших держав,
але навіть на початковому етапі продемонстрував позитивні тенденції і результати.
Ми впевнені, що повернення до практики 1993-2011 років загальмує або, враховуючи не
простий загальнополітичний стан країни, зупинить наші зусилля по відродженню
кінематографа України. 
Просимо зауважити, що сьогодні кінематографісти України свідомо працюють на нашу
перемогу. Протягом трьох років було створено більше ста фільмів, що є безпрецедентним
показником по відношенню до попередніх 20 років. Створені фільми здобули перемоги на
найпрестижніших кіно форумах планети - фестивалях в Каннах, Локарно,
Сан-Себастьяні, Бухаресті, Москві тощо. 
Фільми останніх років, створені в рамках системи Державного агентства, а також
гостро-актуальні громадянські ініціативи демонструють наше свідоме прагнення бути не
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лише корисними, але й необхідними Україні, в тому числі, в якості нашої
кінематографічної зброї. Для цього нам потрібен штаб. 
Світова і європейська практика доводить необхідність існування окремого органу
управління кіногалуззю. Саме європейські державні фонди і інститути кіно просувають
європейські цінності і демократичні досягнення цивілізованого світу.
Просимо залишити для кінематографа України в якості штабу Державний орган
управління - Держкіно.
Під цим листом вже поставили свої підписи чимало відомих майстрів національного
кіномистецтва та численна кінематографічна молодь. 

Приєднатися до них можна за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1GIIkbez3Brmq-rnqcuotP6wDTZYQDUVubu94jsHuY_Q/e
dit
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