
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження порядку підготовки 
та проведення професійного заходу 
“Сценарна майстерня СкріптЛаб“         
у м. Львові 
 
 

Відповідно до Законів України “Про культуру“, “Про кінематографію“, “Про 
державну підтримку кінематографії в Україні“, на виконання Програми розвитку 
кінематографії у м. Львові на 2015-2020 роки, затвердженої ухвалою міської 
ради від 23.04.2015 № 4531, з метою розвитку вітчизняного кінематографу, 
пожвавлення кіновиробництва через налагодження практичних професійних 
зв’язків поміж українськими сценаристами та їх зарубіжними колегами 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про проведення професійного заходу “Сценарна 

майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові (додаток 1). 
1.2. Календарний план проведення професійного заходу “Сценарна 

майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові (додаток 2). 
2. Визначити: 
2.1. Співорганізаторами проведення професійного заходу “Сценарна 

майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові – управління культури департаменту розвитку 
та Міський палац культури ім. Гната Хоткевича. 

2.2. Одержувачем коштів на проведення професійного заходу “Сценарна 
майстерня СкріптЛаб“ у Львові – Міський палац культури ім. Гната Хоткевича. 

3. Утворити робочу групу з підготовки та проведення професійного заходу 
“Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові у складі згідно з додатком 3. 

4. Управлінню культури департаменту розвитку: 
4.1. Затвердити кошторис фінансування Міського палацу культури ім. 

Гната Хоткевича на підготовку та проведення професійного заходу “Сценарна 
майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові. 

4.2. Забезпечити технічну та організаційну підтримку заходів з підготовки 
та проведення професійного заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. 
Львові відповідно до календарного плану. 

Відповідальний: начальник управління 
     культури департаменту розвитку. 
5. Департаменту фінансової політики при формуванні видатків на 2020 рік 

передбачити кошти в сумі 1 млн. грн. на організацію та проведення 
професійного заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові. 

Відповідальний: директор департаменту  
фінансової політики. 

 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань розвитку. 

 
 

 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 



         Додаток 1 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про підготовку та проведення професійного заходу  

“Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові 
 
 

1. Загальні положення 
 
 

1.1. Положення про проведення професійного заходу “Сценарна 
майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові розроблене з врахуванням Законів України 
“Про кінематографію“, “Про державну підтримку кінематографії в Україні“, на 
виконання ухвали міської ради від 11.03.2019 № 4720 “Про внесення змін до 
ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4531 “Про затвердження Програми 
розвитку кінематографії у м. Львові на 2015-2020 роки“. 

1.2. Професійний захід “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові 
(надалі – Сценарна майстерня) – міжнародний проект навчання для 
кіносценаристів, який здійснюється через проведення тижневих 
культурно-освітніх заходів. 

1.3. Організатором Сценарної майстерні є ТоріноФілмЛаб – сектор 
Туринського Національного музею кінематографу. 

1.4. Співорганізаторами проведення Сценарної майстерні є управління 
культури департаменту розвитку, Міський палац культури ім. Гната Хоткевича і 
підпорядковані йому сектор “Кінокомісія“ та сектор творчого розвитку.  

1.5. Для організації та проведення Сценарної майстерні можуть 
залучатися підприємства, організації і установи всіх форм власності. 

 
2. Мета та завдання Сценарної майстерні 

 
2.1. Метою реалізації Сценарної майстерні є активізація та розвиток 

вітчизняного кінематографу, пожвавлення кіновиробництва через налагодження 
практичних професійних зв’язків поміж українськими сценаристами та їх 
зарубіжними колегами. 

2.2. Завдання Сценарної майстерні: 
2.2.1. Провести серію культурно-освітніх заходів з техніки написання 

кіносценаріїв у Львові. 
2.2.2. Напрацювати мережу зв’язків між українськими і закордонними 

представниками кінематографу. 
2.2.3. Організувати публічну програму майстерні для надання можливості 

підвищення кваліфікації представникам українського кіносередовища. 
2.2.4. Відібрати трьох українських учасників, які зможуть отримати 

індивідуальні консультації від представників ТоріноФілмЛаб. 
 



3. Фінансове забезпечення проведення  
Сценарної майстерні 

 
3.1. Фінансове забезпечення Сценарної майстерні здійснюється за 

рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2020 рік за кодом 
1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтв“. 

3.2. Фінансування заходів у межах Сценарної майстерні відбуватиметься 
згідно з кошторисом, затвердженим виконавчим комітетом. 

3.3. Після завершення проведення Сценарної майстерні співорганізатори 
мають право надавати підтвердні документи щодо юридичних та фінансових 
зобов’язань, які виникли та виконувалися з метою реалізації Сценарної 
майстерні. 

 
4. Очікувані результати проведення  

Сценарної майстерні 
 

4.1. Реалізація освітньої програми та майстер-класів спільно з 
ТоріноФілмЛаб – сектором Туринського Національного музею кінематографу. 

4.2. Відбір трьох українських учасників для безкоштовних індивідуальних 
професійних консультацій від експертів ТоріноФілмЛаб. 

4.3. Популяризація галузі кінематографу/кіноіндустрії як професійної 
сфери через освітні та культурні заходи у рамках Сценарної майстерні. 

4.4. Створення міжнародної партнерської мережі кіносценаристів. 
4.5. Підвищення кваліфікації сценаристів та інших кіномитців через участь 

у Сценарній майстерні. 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому    М. Литвинюк 

 
Віза: 

 
В. о. начальника управління 
культури        Н. Бунда 
  



          Додаток 2 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
підготовки та проведення професійного заходу  
“Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові 

 
 

Жовтень 2019 року 
 

Перше засідання робочої групи з підготовки та проведення професійного 
заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові, визначення основних 
завдань для співорганізаторів та термінів їх виконання. 
 

Грудень 2019 року 
 

Надання на розгляд представника ТоріноФілмЛаб кандидатур українських 
учасників воркшопу для включення до воркшопу. 
 

Січень – лютий 2020 року 
 

Проведення промоційної кампанії професійного заходу “Сценарна 
майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові, яка включатиме: створення дизайну, 
проведення серії прес-конференцій та презентацій, виготовлення 
промопродукції, друк промоматеріалів. 

Підготовка договорів на технічне забезпечення та оренду приміщення для 
програми проведення професійного заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у 
м. Львові. 
 

15 березня 2020 року 
 

Підготовка договорів на транспортне та організаційне забезпечення для 
програми проведення професійного заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у 
м. Львові. 
 
  18-19 березня 2020 року 
 

Засідання робочої групи професійного заходу “Сценарна майстерня 
СкріптЛаб“ у м. Львові. 
 

20 березня 2020 року 
 

Офіційне відкриття професійного заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ 
у м. Львові у приміщенні готелю “Банкготель“.  
 



21 березня 2020 року 
 
Представлення наставників від Туринської кіномайстерні. 
Вступ до семінару з написання сценаріїв та знайомство зі всіма учасниками 
професійного заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові. 
Проведення групових сесій (засідань) професійного заходу “Сценарна 
майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові.  
 

22 березня 2020 року 
 

Продовження групових занять і робочих сесій професійного заходу 
“Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові. 
 

23 березня 2020 року 
 

Проведення майстер-класів від представників Туринського Національного 
музею кінематографу.  
 

24 березня 2020 року 
 

Продовження групових занять і робочих сесій професійного заходу 
“Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові. 

 
25 березня 2020 року 

 
Проведення окремих групових занять з визначеними наставниками 

професійного заходу “Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові. 
Церемонія закриття професійного заходу “Сценарна майстерня 

СкріптЛаб“ у м. Львові у приміщенні готелю “Банкготель“. 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому    М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
В. о. начальника управління 
культури        Н. Бунда 
 
 
 
 
 
 
  



           Додаток 3 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

СКЛАД 
робочої групи з підготовки та проведення професійного заходу  

“Сценарна майстерня СкріптЛаб“ у м. Львові 
 
 
Н. Бунда   - директор департаменту розвитку,  

 в. о. начальника управління культури,  
 керівник робочої групи 

О. Онишкевич - в. о. директора Міського палацу культури  
 ім. Гната Хоткевича,  
 заступник керівника робочої групи 

О. Тарабан  - головний спеціаліст відділу програм та проектів 
 управління культури департаменту розвитку,  
 секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Т. Хабібрахманова - начальник управління інформаційної політики  

 та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація 
 міського голови“ 

С. Норець  - начальник відділу промоції міста управління  
 інформаційної політики та зовнішніх відносин 
 департаменту “Адміністрація міського голови“ 

Х. Процак   - начальник відділу “Прес-служба“ управління 
 інформаційної політики та зовнішніх відносин  
 департаменту “Адміністрація міського голови“ 

Б. Брилинська - керівник сектору творчого розвитку Міського палацу 
 культури ім. Гната Хоткевича 

Д. Ігнатенко - заступник директора Міського палацу культури 
 ім. Гната Хоткевича 

М. Лотиш   - голова правління громадської організації “Асоціація 
 кіновиробників Львівщини“ 

О. Райтер  - голова громадської організації “Віз-Арт“. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому    М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
В. о. начальника управління 
культури        Н. Бунда 
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