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Про затвердження Положення про 
конкурс кінопроектів Львівської 
кінокомісії 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на 
виконання ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4531 “Про затвердження 
Програми розвитку кінематографії у м. Львові на 2015-2020 роки“, з метою 
підтримки вітчизняних кінопроектів виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити Положення про конкурс кінопроектів Львівської кінокомісії 
(додається). 

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

 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс кінопроектів Львівської кінокомісії 

 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про конкурс кінопроектів Львівської кінокомісії (надалі – 
Положення) регулює проведення конкурсу кінопроектів Львівської кінокомісії 
(надалі – Конкурс) для отримання фінансової підтримки з міського бюджету м. 
Львова на реалізацію кінопроектів. 

1.2. Мета проведення Конкурсу – пожвавлення процесів кіновиробництва у 
регіоні через надання фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова на 
реалізацію проектів ігрових, документальних, експериментальних та 
анімаційних фільмів шляхом проведення відкритого конкурсного відбору. 

1.3. Головним організатором Конкурсу є комунальна установа “Міський 
Палац культури імені Гната Хоткевича“.  

1.4. Для організації та проведення Конкурсу Головний організатор може 
залучати інші львівські комунальні підприємства, бюджетні установи та 
громадські організації, які здійснюють діяльність у галузі культури. 

1.5. У Положенні поняття вживаються у такому значенні: 
1.5.1. Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. 
1.5.2. Відтворення – виготовлення одного або більше примірників твору, 

відеограми, фонограми у будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для 
тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), 
оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер. 

1.5.3. Ім’я автора – сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: 
прізвище та ім’я автора; прізвище, ім’я та по батькові автора; ініціали автора; 
псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо. 

1.5.4. Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 
чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. 

1.5.5. Примірник відеограми – копія відеограми на відповідному 
матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано з цієї 
відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із 
звуковим супроводом, так і без нього). 

1.5.6. Продюсер – фахівець, який бере безпосередню участь у 
виробництві проекту, регулює (або допомагає регулювати) фінансові, 
адміністративні, технологічні, творчі або юридичні аспекти діяльності 
якого-небудь проекту. 

1.5.7. Псевдонім – вигадане ім’я, вибране автором чи виконавцем для 
позначення свого авторства. 

1.5.8. Публічне представлення – будь-яка демонстрація оригіналу або 
примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації 
мовлення за згодою суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав 
безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру 



тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших 
пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які 
не належать до кола сім’ї чи близьких знайомих цієї сім’ї особи, яка здійснює 
показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий 
час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи 
відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору 
чи відеограми без дотримання їх послідовності). 

1.5.9. Співавторство – створення твору спільною творчою працею осіб. 
 

2. Порядок та умови проведення Конкурсу 
2.1. Конкурс вважається розпочатим з моменту публікації відповідного 

оголошення про прийом заяв на участь у Конкурсі на сайті Львівської міської 
ради та офіційному сайті Львівської кінокомісії http://film.lviv.ua. 

2.2. Оголошення про початок Конкурсу має містити таку інформацію: 
2.2.1. Умови Конкурсу та порядок подання заяв на участь у ньому. 
2.2.2. Термін, визначений для прийняття заяв. 
2.2.3. Контактну особу, відповідальну за проведення Конкурсу.  
2.3. Конкурс включає такі етапи:  
2.3.1. Оголошення Конкурсу та прийом заяв на участь у Конкурсі. 
2.3.2. Попереднє оцінювання конкурсною комісією поданих кінопроектів та 

визначення переліку кінопроектів, рекомендованих конкурсною комісією до 
публічного представлення. 

2.3.3. Публічне представлення проектів на розгляд конкурсної комісії. 
2.3.4. Визначення конкурсною комісією переможців та оголошення 

результатів Конкурсу. 
2.3.5. Фінансування кінопроектів, які перемогли у Конкурсі. 
2.3.6. Виробництво та представлення фільмів. 
2.4. Участь у Конкурсі може брати будь-який громадянин чи декілька 

громадян України (у співавторстві) (надалі – Учасники Конкурсу) віком від 18 
років, якщо їх роботи за формою та змістом відповідатимуть вимогам Конкурсу. 

2.5. Не мають права брати участь у Конкурсі оголошені члени конкурсної 
комісії, співробітники, представники управління культури департаменту розвитку 
та Львівської кінокомісії, їх родичі, а також співробітники дилерів, дистриб’юторів 
та представники підприємств, які мають безпосереднє відношення до Головного 
організатора. 

2.6. Наявність в Учасника Конкурсу спеціальної кінематографічної освіти 
не надає йому переваг перед іншими Учасниками. 

2.7. Учасник Конкурсу діє особисто, від свого імені, добровільно і 
самостійно. Учасник Конкурсу бере на себе всі ризики відповідальності і 
наслідків, пов’язаних з можливою участю у Конкурсі та отриманням нагород. 

2.8. Для того, щоб взяти участь у Конкурсі та стати його учасником, кожна 
особа, яка відповідає вимогам до учасників Конкурсу, повинна протягом строку, 
зазначеного в оголошенні про Конкурс, заповнити електронну форму на 
офіційному сайті Львівської кінокомісії http://film.lviv.ua та надіслати заповнену 
версію аплікаційної форми (заявку) разом зі сценарієм фільму українською 
мовою та іншими матеріалами, які на думку Учасника допоможуть краще 
зрозуміти його проект, на електронну скриньку Львівської кінокомісії 
commission@film.lviv.ua з поміткою у темі листа “Пітчинг2019_Назва проекту“. 



2.9. Мова заповнення аплікаційної заявки – українська. Будь-які винятки, 
крім географічного, розглядаються у персональному порядку. 

2.10. Участь в Конкурсі не потребує сплати реєстраційного внеску. 
2.11. Після подання заяви Учасник отримає підтвердження участі у 

Конкурсі електронною поштою. 
2.12. Учасники, які пройшли попередній відбір, запрошуються до участі у 

публічному представленні своїх кінопроектів. 
2.13. Учасник повинен довести актуальність і доцільність свого проекту, 

презентувати обгрунтований фінансовий план (кошторис) і приклад відзнятого 
матеріалу. 

2.14. Учасники розуміють та погоджуються з тим, що всі кінопроекти перед 
публічним представленням проходять перевірку на відповідність умовам цього 
Положення та будуть недопущені до участі у Конкурсі у разі невідповідності 
умовам, зазначеним у цьому Положенні. 

2.15. Повний список Учасників, чиї роботи прийняті для участі у Конкурсі, 
буде опублікований на офіційному сайті Львівської кінокомісії (http://film.lviv.ua) у 
термін до двох календарних днів після закінчення прийому заяв. У разі, якщо 
Учасник не бажає, щоб його прізвище, ім’я та по батькові були опубліковані, він 
повинен повідомити про це Головного організатора додатково у листі 
електронною поштою. 

2.16. Відбір кінопроектів – переможців Конкурсу, які отримають фінансову 
підтримку з міського бюджету м. Львова, здійснює конкурсна комісія, поіменний 
склад якої затверджується наказом начальника управління культури 
департаменту розвитку. 

2.17. До складу конкурсної комісії входять авторитетні представники 
кіноіндустрії, представник Головного організатора Конкурсу та представник 
управління культури департаменту розвитку. 

2.18. Конкурсна комісія здійснює попереднє дистанційне оцінювання усіх 
кінопроектів, поданих на участь у Конкурсі, керуючись такими критеріями 
відбору: 

2.18.1. Оригінальність ідеї. 
2.18.2. Актуальність обраної теми кінопроекту. 
2.18.3. Драматургічна якість сценарію. 
2.18.4. Оцінка спроможності команди проекту до реалізації.  
2.19. Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на 

рівень відповідності кінопроекту критерію: 
5 балів - повна відповідність; 
4 бали - високий рівень; 
3 бали - середній рівень; 
2 бали - низький рівень; 
1 бал - дуже низький рівень (повна невідповідність). 
2.20. За результатами оцінювання члени конкурсної комісії заповнюють 

табель попередньої оцінки кінопроектів за визначеною формою (додаток 1 до 
цього Положення). 

2.21. До публічної презентації кінопроекту допускаються 20 учасників 
Конкурсу, які отримали найвищу сумарну оцінку членів конкурсної комісії за 
усіма критеріями. 

2.22. Після отримання та узагальнення усіх оцінок членів конкурсної комісії 
голова конкурсної комісії призначає дату, час та місце публічної презентації 



відібраних кінопроектів, про що заявників інформують не пізніше ніж за 3 
календарних дні засобами електронного зв’язку чи телефоном та публікується 
відповідне оголошення на офіційному сайті Львівської кінокомісії. 

2.23. Публічна презентація кінопроектів відбувається на відкритому 
засіданні конкурсної комісії. Презентація кінопроектів триває не більше 
п’ятнадцяти хвилин. Члени конкурсної комісії мають право ставити учасникам 
Конкурсу запитання щодо презентованого кінопроекту. 

2.24. Після проведення публічної презентації члени конкурсної комісії 
здійснюють оцінювання кінопроектів індивідуально у порядку, визначеному п. 
2.19 цього Положення, за такими критеріями: 

2.24.1. Оригінальність ідеї, актуальність тем. 
2.24.2. Драматургічна якість сценарію.  
2.24.3. Соціальна важливість. 
2.24.4. Режисерське бачення. 
2.24.5. Продюсерське бачення. 
2.24.6. Творчий потенціал авторської групи. 
2.24.7. Відповідність ліміту витрат масштабам кінопроекту. 
2.24.8. Наявність інших джерел фінансування. 
2.24.9. Інноваційність технічних вирішень знімального процесу. 
2.25. За результатами оцінювання члени конкурсної комісії заповнюють 

табель оцінки кінопроекту за визначеною формою (додаток 2 до цього 
Положення). 

2.26. Секретар конкурсної комісії узагальнює виставлені конкурсною 
комісією оцінки кінопроектів шляхом підрахунку сумарної кількості балів за всіма 
критеріями у розрізі кожного кінопроекту та озвучує результати конкурсній 
комісії. 

2.27. Конкурсна комісія розподіляє кошти, передбачені у міському бюджеті 
м. Львова на фінансову підтримку кінопроектів, між учасниками Конкурсу, які 
отримали найвищу кількість балів за результатами оцінки, але не більше ніж 50 
000,00 грн. на один кінопроект.  

2.28. Рішення про розподіл коштів приймається конкурсною комісією через 
відкрите голосування та фіксується у протоколі. 

 
3. Кваліфікаційні вимоги до кінопроектів, які подаються  

на участь у Конкурсі 
3.1. Форма фільму довільна. Обов’язковими є вступні та заключні титри 

фільму, де має бути розміщено: авторська назва, інформація про режисера, 
оператора та автора сюжету. 

3.2. Подані до участі кінопроекти не повинні: 
3.2.1. Порушувати законодавство України. 
3.2.2. Бути негативного та образливого змісту, містити вирази, які 

пропагують насилля, принижують честь, гідність та ділову репутацію громадян 
та/або окремих груп громадян, у тому числі і на релігійній основі. 

3.2.3. Містити ознаки плагіату. 
3.3. Не допускаються до участі фільми, які не відповідають вимогам 

Конкурсу. При цьому Учасник отримує повідомлення на адресу електронної 
пошти, вказану при реєстрації, та має право подати інший фільм, що 
відповідатиме умовам, вказаним вище, у межах встановлених термінів прийому 
заяв на участь у Конкурсі. 



3.4. Учасник гарантує, що поданий на Конкурс фільм є оригінальним, не 
порушує будь-чиїх інтересів і законних прав, у тому числі авторських, суміжних. 

3.5. Кожний фільм, який буде відібрано для отримання фінансування, має 
бути позначений логотипом Головного організатора, який стане (спів-) 
продюсером фільму, логотипами співорганізаторів та офіційним логотипом 
Львівської міської ради. 

3.6. Обов’язковою умовою Конкурсу є зйомки на території Львова чи 
прилеглих територій з чітким позиціонуванням географії та з частковим (не 
менше 50 %) або повним залученням місцевих фахівців у галузі кіно. 

3.7. Перевага надаватиметься розробленим проектам, які потребують 
дофінансування і мають сформовану команду.  

3.8. Мова фільмів – українська (крім сюжетів, які вимагають інших мов). 
Будь-які винятки, крім географічного, розглядаються у персональному порядку. 

 
4. Переможці Конкурсу 

4.1. Визначення Переможців проводиться через обрання конкурсною 
комісією. Результати визначення Переможців Конкурсу фіксуються Головним 
організатором протокольно. Результати, зафіксовані Головним організатором, є 
остаточними та такими, що не підлягають оскарженню. 

4.2. Переможці отримають повне чи часткове фінансування, а також 
консультаційну та промоційну підтримку Головного організатора Конкурсу та 
Львівської кінокомісії. 

4.3. Сума фінансування щодо кожного проекту буде визначатись окремо 
та складатиме не більше 50 000,00 грн. на один фільм. 

4.4. Фінансова підтримка на реалізацію кінопроектів, які перемогли у 
конкурсі, відбувається через оплату Головним організатором товарів та послуг, 
які були використані для реалізації кінопроекту. 

4.5. Учасники Конкурсу мають право відмовитись від фінансування. 
4.6. Право на отримання фінансової підтримки, від отримання якого 

переможець (ці) відмовились, або з незалежних від Головного організатора 
причин не змогли отримати, переходить до Учасника, який посів друге місце за 
кількістю голосів. 

4.7. Головний організатор залишає за собою право вимагати в Учасників 
та/або Переможців фото- або відеоматеріали процесу зйомок з метою 
уникнення плагіату. 

5. Обмеження відповідальності 
 5.1. Головний організатор не несе відповідальності за роботу мережі 

Інтернет, провайдера і за будь-які помилки, внаслідок яких повідомлення 
Головного організатора надійшли із запізненням до Учасника/Переможця 
Конкурсу. 

5.2. Головний організатор не несе відповідальності за неможливість 
отримання фінансування Учасником Конкурсу з будь-яких причин, незалежних 
від Головного організатора. У такому разі Головний організатор Конкурсу 
звільняється від відповідальності за передачу фінансування Учаснику Конкурсу, 
а Учасник Конкурсу автоматично позбавляється права на отримання 
фінансування. 

5.3. Головний організатор Конкурсу не несе відповідальності за подальше 
використання коштів Учасником Конкурсу після їх одержання та за неможливість 
Учасника Конкурсу скористатися коштами з будь-яких причин. 



5.4. Головний організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі 
настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 
воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші 
непідвладні контролю з боку Головного організатора Конкурсу обставини. 

  
6. Персональні дані 

6.1. Інформація, яка надається Учасниками Конкурсу, відноситься до 
персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України. 

6.2. Учасники Конкурсу несуть повну відповідальність за достовірність 
наданих персональних даних. 

6.3. Головний організатор/Виконавець Конкурсу може використовувати 
надану Учасником інформацію на свій розсуд будь-якими способами з 
маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить 
законодавству України, зокрема, для проведення конкурсу згідно з офіційними 
правилами (визначення одержувачів нагород, для підготовки статистичної 
інформації тощо). 

6.4. Головний організатор/Виконавець не несе будь-якої відповідальності 
за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення їх 
персональних даних. 

7. Інші умови 
7.1. Усі Учасники Конкурсу, беручи у ньому участь, погоджуються з 

вимогами цього Положення та зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх. 
7.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України щодо 

договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише 
через приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у 
Конкурсі всі Учасники погоджуються з вимогами цього Положення та 
зобов’язуються їх виконувати. 

7.3. Усі результати Конкурсу та/або рішення Головного 
організатора/Виконавця є остаточними і оскарженню не підлягають та 
поширюються на всіх Учасників та Переможців. 

7.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення 
цього Положення, та/або питань, неврегульованих цим Положенням, остаточне 
рішення приймається Головним організатором/Виконавцем Конкурсу та 
оскарженню не підлягає. 

7.5. Головний організатор/Виконавець гарантує неупереджене ставлення 
до кожного з Учасників та рівноцінні умови участі у Конкурсі. 

7.6. Головний організатор/Виконавець не бере участі у суперечках між 
Учасниками Конкурсу щодо визначення Учасників Конкурсу як претендентів на 
отримання фінансової підтримки. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
В. о. начальника управління 
культури         Н. Бунда 
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     Додаток 1  
до Положення про конкурс  
кінопроектів Львівської кінокомісії 

 
 

ТАБЕЛЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(назва кінопроекту) 
 

Критерій відбору 5 балів 
повна 

відповідність 

4 бали 
високий 
рівень 

3 бали 
середній рівень 

2 бали 
низький 
рівень 

1 бал 
дуже низький 
рівень (повна 

невідповідність 

Примітки 

Оригінальність ідеї 
 

      

Актуальність обраної теми 
кінопроекту 
 

      

Драматургічна якість сценарію 
 

      

Оцінка спроможності команди 
проекту до реалізації 

      

 
   ___________________________________________           ____________________ 
           (Прізвище, ініціали члена конкурсної комісії)                  (Підпис) 

 
 
 
В. о. начальника управління культури         Н. Бунда 
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     Додаток 2  
до Положення про конкурс  
кінопроектів Львівської кінокомісії 

 
 

ТАБЕЛЬ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(назва кінопроекту) 
 

 

Критерій відбору 5 балів 
повна 

відповідність 

4 бали 
високий 
рівень 

3 бали 
середній рівень 

2 бали 
низький 
рівень 

1 бал 
дуже низький 
рівень (повна 

невідповідність 

Примітки 

Оригінальність ідеї, 
актуальність тем 

      

Драматургічна якість   сценарію       

Соціальна важливість 
 

      

Режисерське бачення 
 

      

Продюсерське бачення 
 

      

Творчий потенціал авторської 
групи 

      

Відповідність ліміту витрат 
масштабам кінопроекту 
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Наявність інших джерел 
фінансування 

      

Інноваційність технічних 
вирішень знімального   процесу 

      

    
 
   ___________________________________________           ____________________ 
           (Прізвище, ініціали члена конкурсної комісії)                  (Підпис) 
 
 
 
 
 
 

В. о. начальника управління культури         Н. Бунда 
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