Проект
вноситься народними депутатами України
Потураєвим М.Р. та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про Український культурний
фонд» щодо удосконалення діяльності Українського культурного фонду
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України «Про Український культурний фонд»
(Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 19, ст. 238) такі зміни:
1. У статті 6:
1) у частині другій:
перше речення абзацу другого викласти у такій редакції:
«Кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду подають
заклади культури, а також громадські об’єднання, які станом на дату
оголошення про початок процедури обрання відповідної частини складу
Наглядової ради Фонду зареєстровані в установленому порядку не менше п’яти
років та провадять активну діяльність на території України упродовж останніх
трьох років: організовують періодично, не рідше двох разів на рік громадські
заходи щодо існуючих проблем відповідної сфери, ініціюють публічні
обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо
(далі – громадські об’єднання).»;
2) частину п’яту доповнити абзацами десятим-дванадцятим такого змісту:
«звернення про відкликання представника закладів культури,
підписаного не менш як п’ятдесятьма закладами культури, які відповідають
вимогам до закладів культури, визначеним абзацом другим частини другої
статті 6 цього Закону;
звернення про відкликання представника громадських об’єднань,
підписаного не менш як п’ятдесятьма громадськими об’єднаннями у сфері
культури, які відповідають вимогам до громадських об’єднань, визначеним
абзацом другим частини другої статті 6 цього Закону.
У випадках, визначених абзацами десятим-одинадцятим цієї частини,
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує

державну політику у сферах культури та мистецтв перевіряє відповідність
закладів культури та громадських об’єднань вимогам, визначеним абзацом
другим частини другої статті 6 цього Закону.».
У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно
абзацами тринадцятим і чотирнадцятим.
2. Частину третю статті 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«У контракті визначаються цільові показники діяльності Українського
культурного фонду, досягнення яких повинна забезпечити особа, обрана
Виконавчим директором Фонду, механізми перевірки досягнення таких
цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових
показників.».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами
четвертим і п’ятим.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.
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