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ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

ПРО БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ 
27 січня 1995 року № 32/95-ВР 

Цей Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади 
діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні. Цей Закон гарантує право 
на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та 
світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках. 

ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА  
23 грудня 1993 року № 3792-XII 

Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх 
правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, 
літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників 
фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права. 

ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ 
5 червня 1997 року № 318/97-ВР 

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок 
організації та провадження видавничої діяльності, виготовлення та 
розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і 
функціонування суб'єктів видавничої справи. {Абзац перший преамбули із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 1554-VII (1554-18) від 01.07.2014}  

Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) цей Закон покликаний 
сприяти національно-культурному розвитку українського народу, громадян 
України всіх національностей, утвердженню їх духовності та моралі, доступу 
членів суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів 
авторів, видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої 
продукції.  

ПРО ІНФОРМАЦІЮ  
2 жовтня 1992 року № 2657-XII 

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, 
зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.  

ПРО ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК ДОКУМЕНТІВ   
9 квітня 1999 року № 595-XIV 

Цей Закон визначає правові засади функціонування системи обов'язкового 
примірника документів та регулює інформаційні відносини, пов'язані з 
поповненням національного інформаційного фонду України. 

ПРО ОСВІТУ  
23 травня 1991 року № 1060-XII 

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 
економічного розвитку суспільства і держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1554-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, 
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. 

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної 
свідомості, взаємоповаги між націями і народами. 

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 
14 жовтня 1992 року № 2694-XII 

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного 
права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, 
на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних 
органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок 
організації охорони праці в Україні. 

ПРО ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ 
ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)  
3 березня 1998 року № 137/98-ВР 

Цей Закон визначає правові і організаційні засади функціонування системи 
заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований 
на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі 
врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між 
ними.  

ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРИМІРНИКІВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ 
ТВОРІВ, ФОНОГРАМ, ВІДЕОГРАМ, КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, БАЗ 
ДАНИХ 
23 березня 2000 року № 1587-III 

Цей Закон визначає правові основи розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 
і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав 
та захист прав споживачів.  

ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В 
УКРАЇНІ  
16 липня 1999 року № 996-XIV 

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.  

ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ  
22 травня 2003 року № 851-IV 

Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного 
документообігу та використання електронних документів.  
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ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
18 листопада 2003 року № 1280-IV 

Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.  
Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання 

зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності 
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або 
користуються телекомунікаційними послугами.  
ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ  
3 липня 2012 року № 5029-VI 

Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав 
національностей, Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин" тощо, враховуючи, що вільне використання 
мов у приватному і суспільному житті відповідно до принципів, проголошених 
у Міжнародному пакті Організації Об'єднаних Націй про громадянські і 
політичні права, та духу Конвенції Ради Європи про захист прав і 
основоположних свобод людини є невід'ємним правом кожної людини; 
надаючи важливого значення зміцненню статусу державної - української мови 
як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського 
народу, гарантії його національно-державної суверенності; виходячи з того, що 
тільки вільний розвиток і рівноправність усіх національних мов, висока мовна 
культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення 
і консолідації суспільства, цим Законом визначаються засади державної мовної 
політики в Україні. 
ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
1 червня 2010 року № 2297-VI 

Стаття 1. Сфера дії Закону 
Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою 

персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод 
людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у 
зв’язку з обробкою персональних даних. 

Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка 
здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, 
а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи 
призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих 
засобів. 

Стаття 2. Визначення термінів 
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 
база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих 

персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних 
даних; 

володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає 
мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх 
обробки, якщо інше не визначено законом; 

згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної 
особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1771-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1771-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/802-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/802-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене 
у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання 
згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може 
бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі 
суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання 
дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої 
мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для 
обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки; 

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу 
прямо чи опосередковано ідентифікувати особу; 

картотека - будь-які структуровані персональні дані, доступні за 
визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, 
децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними 
принципами; 

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як 
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 
знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 
інформаційних (автоматизованих) систем; 

одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у 
тому числі третя особа; 

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 

розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій 
володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані 
від імені володільця; 

суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої 
обробляються; 

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, 
володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних 
даних здійснюється передача персональних даних. 

Стаття 3. Законодавство про захист персональних даних 
Законодавство про захист персональних даних складають Конституція 

України, цей Закон, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, 
міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України. 

Стаття 4. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними 
1. Суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, є: 
суб'єкт персональних даних; 
володілець персональних даних; 
розпорядник персональних даних; 
третя особа; 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - 

Уповноважений). 
2. Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути 

підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які 
обробляють персональні дані відповідно до закону. 

3. Розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної 
влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише 
підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до 
сфери управління цього органу. 

4. Володілець персональних даних може доручити обробку персональних 
даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в 
письмовій формі. 

5. Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише 
з метою і в обсязі, визначених у договорі. 

Стаття 5. Об'єкти захисту 
1. Об’єктами захисту є персональні дані. 
2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації 

про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією 
персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, 
пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 
самоврядування, посадових або службових повноважень. 

3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, 
встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", 
не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених 
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". 

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про 
отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного 
чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону 
України "Про доступ до публічної інформації". 

Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є 
персональними даними, до інформації з обмеженим доступом. 

Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних 
1. Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, 

інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших 
документах, які регулюють діяльність володільця персональних даних, та 
відповідати законодавству про захист персональних даних. 

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із 
застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої 
обробки. 

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка 
є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець 
персональних даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на 
обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено 
законом. 

2. Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в 
міру потреби, визначеної метою їх обробки. 

3. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, 
адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran35#n35
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran35#n35
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4. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я 
документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе. 

5. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних 
цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, 
передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. 

6. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною 
інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в 
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

7. Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво 
важливих інтересів суб'єкта персональних даних, обробляти персональні дані 
без його згоди можна до часу, коли отримання згоди стане можливим. 

8. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію 
фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних 
цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися. 

Подальша обробка персональних даних в історичних, статистичних чи 
наукових цілях може здійснюватися за умови забезпечення їх належного 
захисту. 

10. Типовий порядок обробки персональних даних затверджується 
Уповноваженим. 

Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних 
1. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне 

походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в 
політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального 
покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, 
біометричних або генетичних даних. 

2. Положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка 
персональних даних: 

1) здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних 
однозначної згоди на обробку таких даних; 

2) необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у 
сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням 
відповідного захисту; 

3) необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних 
даних або іншої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної 
дієздатності суб'єкта персональних даних; 

4) здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною 
організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості, 
політичною партією або професійною спілкою, що створені відповідно до 
закону, за умови, що обробка стосується виключно персональних даних членів 
цих об'єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними у зв'язку з 
характером їх діяльності, та персональні дані не передаються третій особі без 
згоди суб'єктів персональних даних; 

5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги; 
6) необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, 

для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг за 
умови, що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою 
закладу охорони здоров’я, на якого покладено обов’язки щодо забезпечення 
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захисту персональних даних та на якого поширюється законодавство про 
лікарську таємницю; 

7) стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи 
контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється 
державним органом в межах його повноважень, визначених законом; 

8) стосується даних, які були явно оприлюднені суб'єктом персональних 
даних. 

Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних 
1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична 

особа, є невід'ємними і непорушними. 
2. Суб'єкт персональних даних має право: 
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних 

даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) 
володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне 
доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім 
випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні 
дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження 

запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи 
обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких 
персональних даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 
запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних 
даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, 
ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 
репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 
Уповноваженого або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства 
про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 
персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові 

наслідки. 
Стаття 9. Повідомлення про обробку персональних даних 
1. Володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про 

обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод 
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суб’єктів персональних даних, упродовж тридцяти робочих днів з дня початку 
такої обробки. 

Види обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав 
і свобод суб’єктів персональних даних, та категорії суб’єктів, на яких 
поширюється вимога щодо повідомлення, визначаються Уповноваженим. 

2. Повідомлення про обробку персональних даних подається за формою та в 
порядку, визначеними Уповноваженим. 

3. Володілець персональних даних зобов’язаний повідомляти 
Уповноваженого про кожну зміну відомостей, що підлягають повідомленню, 
упродовж десяти робочих днів з дня настання такої зміни. 

4. Інформація, що повідомляється відповідно до цієї статті, підлягає 
оприлюдненню на офіційному веб-сайті Уповноваженого в порядку, 
визначеному Уповноваженим. 

Стаття 10. Використання персональних даних 
1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця 

щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання 
часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам 
відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою 
суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону. 

2. Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі 
створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється 
розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до 
персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з 
такими даними. 

3. Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, 
пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно 
до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники 
зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, 
які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи 
службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке 
зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з 
персональними даними, крім випадків, установлених законом. 

4. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть 
використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості. 

Стаття 11. Підстави для обробки персональних даних 
1. Підставами для обробки персональних даних є: 
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних; 
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю 

персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його 
повноважень; 

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт 
персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних 
даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на 
вимогу суб’єкта персональних даних; 

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних; 
5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який 

передбачений законом; 
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6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних 
або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли 
потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у 
зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси. 

Стаття 12. Збирання персональних даних 
1. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що 

передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу. 
2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця 

персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, 
визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким 
передаються його персональні дані: 

в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у 
суб’єкта персональних даних; 

в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору 
персональних даних. 

Стаття 13. Накопичення та зберігання персональних даних 
1. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та 

систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або 
внесення цих даних до бази персональних даних. 

2. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх 
цілісності та відповідного режиму доступу до них. 

Стаття 14. Поширення персональних даних 
1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей 

про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. 
2. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних 

або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і 
лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. 

3. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних 
забезпечує сторона, що поширює ці дані. 

4. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити 
заходів щодо забезпечення вимог цього Закону. 

Стаття 15. Видалення або знищення персональних даних 
1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому 

відповідно до вимог закону. 
2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі: 
1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта 

персональних даних на обробку цих даних або законом; 
2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та 

володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом; 
3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним 

посадових осіб секретаріату Уповноваженого; 
4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення 

персональних даних. 
3. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають 

видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку. 
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4. Персональні дані, зібрані під час виконання завдань оперативно-
розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, 
видаляються або знищуються відповідно до вимог закону. 

Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних 
1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається 

умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних 
даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу 
третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника 
публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної 
інформації", крім даних, які отримує Міністерство фінансів України від інших 
органів під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, 
субсидій, інших соціальних виплат. 

2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена 
особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання 
вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити. 

3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо 
доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних. 

4. У запиті зазначаються: 
1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і 

реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для 
фізичної особи - заявника); 

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, 
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження 
того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для 
юридичної особи - заявника); 

3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу 
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит; 

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, 
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних; 

5) перелік персональних даних, що запитуються; 
6) мета та/або правові підстави для запиту. 
5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може 

перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. 
Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома 

особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні 
дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у 
відповідному нормативно-правовому акті. 

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його 
надходження, якщо інше не передбачено законом. 

6. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких 
відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з 
персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 
частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених законом. 

Стаття 17. Відстрочення або відмова у доступі до персональних даних 
1. Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх 

персональних даних не допускається. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/page#n134
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/page#n134
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2. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у 
разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти 
календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін 
вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти 
календарних днів. 

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка 
подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого 
рішення. 

У повідомленні про відстрочення зазначаються: 
1) прізвище, ім'я та по батькові посадової особи; 
2) дата відправлення повідомлення; 
3) причина відстрочення; 
4) строк, протягом якого буде задоволено запит. 
3. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до 

них заборонено згідно із законом. 
У повідомленні про відмову зазначаються: 
1) прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі; 
2) дата відправлення повідомлення; 
3) причина відмови. 
Стаття 18. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі 

до персональних даних 
1. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних 

може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини або суду. 

2. Якщо запит зроблено суб'єктом персональних даних щодо даних про 
себе, обов'язок доведення в суді законності відмови у доступі покладається на 
володільця персональних даних, до якого подано запит. 

Стаття 19. Оплата доступу до персональних даних 
1. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється 

безоплатно. 
2. Доступ інших суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, до 

персональних даних певної фізичної особи чи групи фізичних осіб може бути 
платним у разі додержання умов, визначених цим Законом. Оплаті підлягає 
робота, пов'язана з обробкою персональних даних, а також робота з 
консультування та організації доступу до відповідних даних. 

3. Розмір плати за послуги з надання доступу до персональних даних 
органами державної влади визначається Кабінетом Міністрів України. 

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають 
право на безперешкодний і безоплатний доступ до персональних даних 
відповідно до їх повноважень. 

Стаття 20. Зміни і доповнення до персональних даних 
1. Володільці чи розпорядники персональних даних зобов'язані вносити 

зміни до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги 
суб'єкта персональних даних. 

2. Володільці чи розпорядники персональних даних зобов’язані вносити 
зміни до персональних даних також за зверненням інших суб’єктів відносин, 
пов’язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних 
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даних чи відповідна зміна здійснюється згідно з приписом Уповноваженого або 
визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого чи за рішенням 
суду, що набрало законної сили. 

3. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться 
невідкладно з моменту встановлення невідповідності. 

Стаття 21. Повідомлення про дії з персональними даними 
1. Про передачу персональних даних третій особі володілець персональних 

даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, 
якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом. 

2. Повідомлення, зазначені у частині першій цієї статті, не здійснюються у 
разі: 

1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань 
оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з 
тероризмом; 

2) виконання органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування своїх повноважень, передбачених законом; 

3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи 
наукових цілях; 

4) повідомлення суб’єкта персональних даних відповідно до вимог частини 
другої статті 12 цього Закону. 

3. Про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження 
доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих днів 
повідомляє суб'єкта персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних 
із персональними даними, яким ці дані було передано. 

Стаття 22. Контроль за додержанням законодавства про захист 
персональних даних 

1. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних 
у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи: 

1) уповноважений; 
2) суди. 
Стаття 23. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини у сфері захисту персональних даних 
1. Уповноважений має такі повноваження у сфері захисту персональних 

даних: 
1) отримувати пропозиції, скарги та інші звернення фізичних і юридичних 

осіб з питань захисту персональних даних та приймати рішення за результатами 
їх розгляду; 

2) проводити на підставі звернень або за власною ініціативою виїзні та 
безвиїзні, планові, позапланові перевірки володільців або розпорядників 
персональних даних в порядку, визначеному Уповноваженим, із забезпеченням 
відповідно до закону доступу до приміщень, де здійснюється обробка 
персональних даних; 

3) отримувати на свою вимогу та мати доступ до будь-якої інформації 
(документів) володільців або розпорядників персональних даних, які необхідні 
для здійснення контролю за забезпеченням захисту персональних даних, у тому 
числі доступ до персональних даних, відповідних баз даних чи картотек, 
інформації з обмеженим доступом; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/page#n110
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/page#n110
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4) затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних 
даних у випадках, передбачених цим Законом; 

5) за підсумками перевірки, розгляду звернення видавати обов’язкові для 
виконання вимоги (приписи) про запобігання або усунення порушень 
законодавства про захист персональних даних, у тому числі щодо зміни, 
видалення або знищення персональних даних, забезпечення доступу до них, 
надання чи заборони їх надання третій особі, зупинення або припинення 
обробки персональних даних; 

6) надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства 
про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних 
осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або 
розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або 
відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших 
осіб; 

7) взаємодіяти із структурними підрозділами або відповідальними особами, 
які відповідно до цього Закону організовують роботу, пов’язану із захистом 
персональних даних при їх обробці; оприлюднювати інформацію про такі 
структурні підрозділи та відповідальних осіб; 

8) звертатися з пропозиціями до Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо прийняття або внесення 
змін до нормативно-правових актів з питань захисту персональних даних; 

9) надавати за зверненням професійних, самоврядних та інших громадських 
об’єднань чи юридичних осіб висновки щодо проектів кодексів поведінки у 
сфері захисту персональних даних та змін до них; 

10) складати протоколи про притягнення до адміністративної 
відповідальності та направляти їх до суду у випадках, передбачених законом; 

11) інформувати про законодавство з питань захисту персональних даних, 
проблеми його практичного застосування, права і обов’язки суб’єктів відносин, 
пов’язаних із персональними даними; 

12) здійснювати моніторинг нових практик, тенденцій та технологій захисту 
персональних даних; 

13) організовувати та забезпечувати взаємодію з іноземними суб’єктами 
відносин, пов’язаних із персональними даними, у тому числі у зв’язку з 
виконанням Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних та Додаткового протоколу до неї, інших міжнародних 
договорів України у сфері захисту персональних даних; 

14) брати участь у роботі міжнародних організацій з питань захисту 
персональних даних. 

2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини включає до своєї 
щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і 
громадянина в Україні звіт про стан додержання законодавства у сфері захисту 
персональних даних. 

Стаття 24. Забезпечення захисту персональних даних 
1. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані 

забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_326
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_326
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_363
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незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до 
персональних даних. 

2. В органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у 
володільцях чи розпорядниках персональних даних, що здійснюють обробку 
персональних даних, яка підлягає повідомленню відповідно до цього Закону, 
створюється (визначається) структурний підрозділ або відповідальна особа, що 
організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці. 

Інформація про зазначений структурний підрозділ або відповідальну особу 
повідомляється Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, який 
забезпечує її оприлюднення. 

3. Структурний підрозділ або відповідальна особа, що організовує роботу, 
пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці: 

1) інформує та консультує володільця або розпорядника персональних 
даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних; 

2) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 
визначеними ним посадовими особами його секретаріату з питань запобігання 
та усунення порушень законодавства про захист персональних даних. 

4. Фізичні особи - підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну 
ліцензію, адвокати, нотаріуси особисто забезпечують захист персональних 
даних, якими вони володіють, згідно з вимогами закону. 

Стаття 25. Обмеження дії цього Закону 
1. Обмеження дії статей 6, 7 і 8 цього Закону може здійснюватися у 

випадках, передбачених законом, наскільки це необхідно у демократичному 
суспільстві в інтересах національної безпеки, економічного добробуту або 
захисту прав і свобод суб’єктів персональних даних чи інших осіб. 

2. Дозволяється обробка персональних даних без застосування положень 
цього Закону, якщо така обробка здійснюється: 

1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб; 
2) виключно для журналістських та творчих цілей, за умови забезпечення 

балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу 
вираження поглядів. 

3. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо отримання архівної 
інформації репресивних органів. 

Стаття 26. Фінансування робіт із захисту персональних даних 
Фінансування робіт та заходів щодо забезпечення захисту персональних 

даних здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів, коштів суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними 
даними. 

Стаття 27. Застосування положень цього Закону 
1. Положення щодо захисту персональних даних, викладені в цьому Законі, 

можуть доповнюватися чи уточнюватися іншими законами, за умови, що вони 
встановлюють вимоги щодо захисту персональних даних, що не суперечать 
вимогам цього Закону. 

2. Професійні, самоврядні та інші громадські об’єднання чи юридичні особи 
можуть розробляти кодекси поведінки з метою забезпечення ефективного 
захисту прав суб’єктів персональних даних, додержання законодавства про 
захист персональних даних з урахуванням специфіки обробки персональних 
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даних у різних сферах. При розробленні такого кодексу поведінки або внесенні 
змін до нього відповідне об’єднання чи юридична особа може звернутися за 
висновком до Уповноваженого. 

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про захист 
персональних даних 

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою 
відповідальність, встановлену законом. 

Стаття 29. Міжнародне співробітництво та передача персональних 
даних 

1. Співробітництво з іноземними суб'єктами відносин, пов'язаних із 
персональними даними, регулюється Конституцією України, цим Законом, 
іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України. 

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого 
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 
передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного 
договору України. 

3. Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних 
із персональними даними, здійснюється лише за умови забезпечення 
відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, 
встановлених законом або міжнародним договором України. 

Держави - учасниці Європейського економічного простору, а також 
держави, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з 
автоматизованою обробкою персональних даних, визнаються такими, що 
забезпечують належний рівень захисту персональних даних. 

Кабінет Міністрів України визначає перелік держав, які забезпечують 
належний захист персональних даних. 

Персональні дані не можуть поширюватися з іншою метою, ніж та, з якою 
вони були зібрані. 

4. Персональні дані можуть передаватися іноземним суб’єктам відносин, 
пов’язаних з персональними даними, також у разі: 

1) надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку 
передачу; 

2) необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем 
персональних даних та третьою особою - суб’єктом персональних даних на 
користь суб’єкта персональних даних; 

3) необхідності захисту життєво важливих інтересів суб’єктів персональних 
даних; 

4) необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та 
забезпечення правової вимоги; 

5) надання володільцем персональних даних відповідних гарантій щодо 
невтручання в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних. 

Стаття 30. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року. 
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим 

Законом; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом. 

ПРО КУЛЬТУРУ 
14 грудня 2010 року № 2778-VI 

Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює 
суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, 
розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних 
цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. 

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
1) базова мережа закладів культури - комплекс підприємств, установ, 

організацій і закладів культури державної та комунальної форми власності, 
діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку 
творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації 
про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а також на 
забезпечення цілісності культурного простору України, доступності 
національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері 
культури; 

2) вітчизняний (національний) культурний продукт - культурні блага і 
культурні цінності, створені (надані) вітчизняним виробником; 

3) грант - фінансові ресурси, що надаються на безповоротній основі 
суб'єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації культурно-
мистецького проекту; 

4) діяльність у сфері культури (культурна діяльність) - творча, 
господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-
дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, 
розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання 
культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб 
громадян; 

5) заклад культури - юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність 
у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого 
полягають у провадженні діяльності у сфері культури; 

6) культура - сукупність матеріального і духовного надбання певної 
людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого 
протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, 
включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, 
освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти; 

7) культурний простір України - сфера, в якій відповідно до законодавства 
провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні 
та дозвіллєві потреби громадян, що охоплює, зокрема, радіо і телебачення, 
періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних 
благ, а також культурно-мистецьке середовище; 

8) культурні блага - товари та послуги, що виробляються в процесі 
провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб 
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громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демонстрування, 
аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях 
інформації, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, 
концерти, культурно-освітні послуги тощо); 

9) культурно-мистецька громадськість - митці та працівники закладів 
культури, інші працівники, об'єднані в професійні творчі спілки, національно-
культурні товариства; 

10) культурно-мистецька освіта - спеціальна освіта у сфері культури і 
мистецтва; 

11) культурно-мистецький проект - форма культурної діяльності з 
визначеними метою і строком реалізації (досягнення мети), а також цільовим 
фінансуванням згідно з кошторисом (бюджетом); 

12) мистецтво - творча художня діяльність у сферах: літератури, 
архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-вжиткового 
мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та інші види діяльності людини, що 
відображають дійсність у художніх образах; 

13) мистецьке аматорство - непрофесійна творча діяльність окремих осіб 
або колективів, що не є для них основним заняттям і не має на меті отримання 
доходів; 

14) національне культурне надбання - сукупність унікальних культурних 
цінностей, об'єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне 
значення для формування культурного простору України; 

15) національно-культурна державна цільова програма - програма, 
спрямована на створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, 
збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та 
духовних потреб людини, та цільова регіональна програма у сфері культури, що 
передбачають вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової 
мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію 
культурно-мистецьких проектів і здійснення державними та недержавними 
закладами культури заходів, що фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів; 

16) нематеріальна культурна спадщина - звичаї, форми показу та 
вираження, знання, навички, що передаються від покоління до покоління, 
постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, 
оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття 
самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного 
розмаїття і творчості людини; 

17) об'єкти культурного призначення - цілісні майнові комплекси клубних 
закладів (клубів, будинків культури, палаців культури тощо), парків культури 
та відпочинку, бібліотек, музеїв, архівів історико-культурних заповідників, 
театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній, концертних організацій, 
музичних колективів, ансамблів тощо), кінотеатрів, інших закладів культури; 
пам'ятки культурної спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, 
споруди культурного призначення та інші культурні цінності; 

18) працівник культури (працівник у сфері культури) - професійний 
творчий працівник або працівник закладу культури чи інша фізична особа, яка 
провадить діяльність у сфері культури; 
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19) професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу 
діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або 
інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі 
твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, 
відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди 
за діяльність у сфері культури та мистецтва; 

20) суб'єкти діяльності у сфері культури - фізичні та юридичні особи, що 
провадять культурну діяльність або реалізують владні повноваження у сфері 
культури; 

21) творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість, результатом 
якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність. 

Термін "культурні цінності" застосовується у значенні, визначеному 
Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей". 

Стаття 2. Законодавство України про культуру 
1. Законодавство України про культуру складається з Конституції України, 

цього Закону та інших законів, що регламентують діяльність у сфері культури, 
міжнародних договорів з питань культури, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів. 

2. Законодавство України про культуру регулює: 
1) діяльність у сфері: 
художньої літератури, кінематографії, театрального, музичного, 

хореографічного, пластичного, образотворчого та декоративно-ужиткового 
мистецтва, архітектури, фотомистецтва, дизайну; 

нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної культури 
(фольклор, традиції, звичаї і обряди, діалекти і говірки, народні художні 
промисли та ремесла, історична топоніміка тощо); 

охорони національного культурного надбання, в тому числі культурної 
спадщини; 

музейної справи, колекціонування; 
архівної справи; 
бібліотечної справи; 
книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження і 

використання; 
створення і розповсюдження фонограмної та аудіовізуальної продукції; 
художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-мистецької освіти, 

позашкільної освіти сфери культури, педагогічної діяльності у закладах освіти 
сфери культури; 

наукових досліджень у сфері культури; 
міжнародних культурних зв'язків, а також переміщення культурних 

цінностей через державний кордон; 
виробництва матеріалів та обладнання, необхідних для збереження, 

створення і використання культурних цінностей та культурної спадщини; 
2) іншу діяльність, основною метою якої є створення, збереження, 

розповсюдження і використання культурних цінностей, культурної спадщини 
та культурних благ. 

3. Законодавство України про культуру має на меті: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1068-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у 
сфері культури - створення правових гарантій для вільного провадження 
культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, 
культурної спадщини та інформації про них; 

збереження і примноження національного культурного надбання; 
врегулювання відносин суб'єктів діяльності у сфері культури щодо 

інтелектуальної власності у сфері культури, забезпечення реалізації та захист 
авторського права і суміжних прав; 

визначення пріоритетів державної політики у сфері культури, форм, 
підстав, умов та порядку надання державної підтримки культури, гарантій 
невтручання держави у творчі процеси, механізму впливу громадськості на 
формування і реалізацію державної політики у сфері культури. 

4. Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та використання 
об'єктів інтелектуальної власності, врегульовуються законодавством про 
інтелектуальну власність з урахуванням положень цього Закону. 

Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури 
1. Основними засадами державної політики у сфері культури є: 
визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського 

народу - громадян України всіх національностей (далі - Український народ); 
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню 

цілісності культури; 
захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, 

турбота про розвиток культури; 
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у 

суспільному житті; 
забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, 

авторського права і суміжних прав; 
гарантування прав громадян у сфері культури; 
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення 

культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері 
культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського 
народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення 
до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, 
благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел; 

сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських 
організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в 
культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ; 

визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку 
культури; 

забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти 
сфери культури; 

підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з виготовленням і 
розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, 
аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних технологій та 
підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення 
громадськості до діяльності у сфері культури тощо; 
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пропагування української національної культури у всій її різноманітності за 
кордоном та світового культурного надбання в Україні; 

підтримка вітчизняного виробника у сфері культури; 
забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва; 
створення страхового фонду документації про культурні цінності та 

документів на об'єкти культурної спадщини. 
Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури 
1. Пріоритети державної політики у сфері культури визначаються: 
програмами Президента України, щорічним посланням Президента України 

до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України та 
програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в яких обов'язково 
враховуються аспекти розвитку культури; 

державними цільовими програмами у сфері культури, що розробляються і 
затверджуються згідно із законодавством; 

програмою діяльності центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з 
розвитку культури на відповідний рік, яка розробляється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 
культури та мистецтв, та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для: 
розвитку культури української нації, корінних народів та національних 

меншин України; 
збереження, відтворення та охорони історичного середовища; 
естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва; 
розширення культурної інфраструктури села. 
3. Кабінет Міністрів України щороку затверджує програму діяльності 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний 
рік (далі - Програма діяльності з розвитку культури), що визначає стратегічні 
цілі та пріоритетні завдання державної політики у сфері культури на певний 
календарний рік, а також заходи, що плануються та здійснюватимуться 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв, для досягнення зазначених цілей і 
реалізації завдань. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв, щороку не пізніше 1 жовтня розробляє 
та подає Кабінету Міністрів України проект Програми діяльності з розвитку 
культури на наступний календарний рік. До участі у розробленні Програми 
діяльності з розвитку культури залучаються інші центральні органи виконавчої 
влади, до компетенції яких належать питання виконання завдань у сфері 
культури, зокрема центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної політики у сфері освіти і науки, державної політики 
економічного і соціального розвитку, та інші. 

Програма діяльності з розвитку культури не може суперечити Програмі 
діяльності Кабінету Міністрів України, державним цільовим програмам у сфері 
культури, іншим законодавчим актам. 

Стаття 5. Мова у сфері культури 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/26-19/paran7#n7
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/26-19/paran7#n7
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1. Застосування мов у сфері культури гарантується Конституцією 
України та визначається статтею 23 Закону України "Про засади державної 
мовної політики". 

2. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної 
мови у сфері культури, гарантує вільне використання мов усіх національних 
меншин України. 

Розділ II  
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Стаття 6. Права громадян у сфері культури 
1. Громадяни мають право на: 
свободу творчості; 
вільний вибір виду діяльності у сфері культури, засобів і сфер застосування 

творчих здібностей, самостійне розпорядження своїм твором; 
провадження творчої діяльності самостійно або з використанням будь-яких 

форм посередництва; 
створення закладів культури недержавної форми власності різних напрямів 

діяльності та організаційно-правових форм; 
об'єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства, центри, 

фонди, асоціації, інші громадські організації у сфері культури; 
збереження, розвиток, пропагування культурної, мовної самобутності, 

традицій, звичаїв та обрядів; 
захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторського права і 

суміжних прав; 
доступ до культурних цінностей, культурної спадщини і культурних благ; 
здобуття культурно-мистецької освіти; 
інші права, встановлені законодавством. 
Стаття 7. Свобода творчості 
1. Держава гарантує свободу творчості, вільний вибір діяльності у сфері 

культури. 
Право людини провадити творчу діяльність може реалізовуватися і на 

професійній, і на аматорській основі. 
Держава сприяє творчій діяльності митців і творчих спілок. 
2. Втручання у творчий процес і здійснення цензури у творчій діяльності не 

допускаються. 
Стаття 8. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ 
1. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей та 

культурних благ. 
Право на доступ до культурних цінностей реалізується шляхом утримання 

або надання закладам культури державної підтримки з державного та місцевих 
бюджетів для забезпечення їх функціонування та доступності їх послуг для 
різних категорій населення. 

2. Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право 
на відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних 
закладів освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених 
законодавством. 

3. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей шляхом: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/paran131#n131
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користування документами Національного архівного фонду України або їх 
копіями; 

ознайомлення з музейними колекціями, що належать до державної частини 
Музейного фонду України; 

користування фондами бібліотек, що належать до Державного 
бібліотечного фонду України. 

4. Порядок доступу до Національного архівного фонду України, Музейного 
фонду України, Державного бібліотечного фонду України, фільмофонду 
визначається законодавством. 

Стаття 9. Право на утворення закладів культури 
1. Юридичні та фізичні особи мають право створювати заклади культури з 

метою провадження діяльності у сфері культури самостійно або з 
використанням будь-яких форм посередництва у цій сфері у визначеному 
законодавством порядку. 

2. Заклади культури можуть створюватися: 
центральними органами виконавчої влади; 
органами влади Автономної Республіки Крим; 
місцевими органами виконавчої влади; 
органами місцевого самоврядування; 
творчими спілками, громадськими організаціями, іншими об'єднаннями 

громадян; 
юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними. 
3. В Україні гарантується можливість утворення різних за формою 

власності та видами діяльності у сфері культури закладів культури - театрів, 
концертних організацій, філармоній, культурних центрів, продюсерських 
агентств, професійних мистецьких колективів, кіностудій, кіно-, 
відеопрокатних закладів, видавництв, музеїв, архівів, заповідників, художніх 
галерей (виставок), бібліотек, клубних закладів, навчальних закладів культури і 
мистецтва, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 
естетичного виховання) та студій, кінотеатрів, цирків, парків культури та 
відпочинку, архітектурних, дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і 
майстерень тощо. 

4. Законодавчими актами можуть визначатися особливості утворення 
окремих закладів культури. 

Стаття 10. Права громадян України всіх національностей у сфері культури 
1. Держава створює умови для культурного розвитку громадян України всіх 

національностей, сприяє залученню їх до спільного процесу створення 
культурних цінностей. 

2. Громадяни України будь-якої національності мають право зберігати, 
розвивати і пропагувати свою культуру, мову, традиції, звичаї та обряди, 
утворювати національно-культурні товариства, центри, заклади культури та 
провадити будь-яку іншу діяльність у сфері культури, що не суперечить 
законодавству. 

Стаття 11. Обов'язки у сфері культури 
1. Фізичні та юридичні особи зобов'язані: 
дотримуватися вимог законодавства щодо провадження діяльності у сфері 

культури; 
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дбати про збереження народних традицій і примноження національного 
культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини; 

поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди Українського народу; 
піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток дітей, 

прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури. 
Розділ III  

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 
Стаття 12. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури 
1. До основних видів діяльності у сфері культури належать: 
створення, виконання, тиражування, розповсюдження, демонстрування 

(публічний показ і публічне сповіщення) та популяризація творів літератури і 
мистецтва; 

створення, збереження, охорона, використання та популяризація 
національного культурного надбання; 

проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна і художня 
критика, кінокритика; 

організація відпочинку і дозвілля громадян. 
2. Суб'єктами діяльності у сфері культури є: 
держава в особі уповноважених органів виконавчої влади; 
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування; 
професійні творчі працівники; 
наукові працівники, зокрема, музейних, бібліотечних закладів, історико-

культурних заповідників, архівних установ; 
педагогічні працівники закладів освіти сфери культури; 
митці, які працюють на засадах мистецького аматорства; 
працівники культури; 
заклади культури, а також підприємства, установи та організації всіх форм 

власності, статути (положення) яких передбачають провадження діяльності у 
сфері культури; 

окремі громадяни, об'єднання громадян, які провадять діяльність у сфері 
культури. 

Стаття 13. Сприяння створенню єдиного культурного простору України, 
збереженню цілісності культури 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час 
підготовки пропозицій щодо формування та здійснення державної політики у 
сфері культури повинні враховувати необхідність створення єдиного 
культурного простору України та збереження цілісності культури. 

2. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та 
реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини та інші 
центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів для забезпечення 
охорони об'єктів культурної спадщини на території України. 

3. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та 
реалізують державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення 
культурних цінностей, інші органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування в межах своїх повноважень здійснюють цілеспрямовану 
політику щодо повернення незаконно вивезених з території України 
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культурних цінностей та забезпечення охорони культурних цінностей і об'єктів 
культурної спадщини, які є власністю України і перебувають на території 
інших країн. 

Стаття 14. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури 
1. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури здійснюється 

відповідно до законодавства шляхом: 
створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою 

фінансової підтримки для виробництва і розповсюдження книг, фільмів та 
інших видів культурного продукту українською мовою в Україні та за 
кордоном; 

встановлення квот демонстрування та розповсюдження вітчизняного 
україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та 
відеомережі; 

здійснення заходів державної підтримки виробників в окремих галузях 
діяльності у сферах культури та мистецтв у порядку, передбаченому законами 
України та довгостроковими національно-культурними державними цільовими 
програмами. 

Стаття 15. Розповсюдження та популяризація творів літератури і мистецтва 
1. Заклади та працівники культури вільно розповсюджують та 

популяризують з дотриманням вимог законодавства твори літератури і 
мистецтва, самостійно визначають репертуар, програми, зміст і форми 
гастрольно-концертної, виставкової, бібліотечно-інформаційної та іншої 
діяльності у сфері культури. 

Стаття 16. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та 
культурних благ 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
забезпечують: 

збереження культурних цінностей на території України, охорону культурної 
спадщини, захист історичного середовища; 

збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду 
України, Національного архівного фонду України, фільмофонду, їх постійне 
поповнення сучасними творами мистецтва, продукцією вітчизняного 
книговидавництва, кінематографа, аудіовиробництва; 

функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек, початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання 
та студій), клубів, кінотеатрів, кіно-, відеопрокатних підприємств, об'єднань, 
заповідників, реставраційних закладів державної та комунальної власності; 

збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі традиційної 
народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, традицій, звичаїв і 
обрядів, народних художніх промислів та ремесел, історичних топонімів тощо. 

2. Забороняється вилучення друкованих видань, вихідних матеріалів 
фільмів та фонограм, інших мистецьких і літературних творів, документів, 
пам'яток з бібліотечних, музейних, архівних фондів, фільмофонду, знищення 
культурних цінностей з ідеологічних чи політичних міркувань. 

3. Унікальні культурні цінності, що мають виняткове історичне, художнє, 
наукове та інше культурне значення для формування вітчизняного культурного 
простору і визначають внесок Українського народу у всесвітню культурну 
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спадщину, визнаються об'єктами національного культурного надбання і 
включаються до Державного реєстру національного культурного надбання. 
Порядок включення до зазначеного реєстру та порядок ведення обліку об'єктів 
національного культурного надбання визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

4. Документи на об'єкти культурної спадщини та інформація про культурні 
цінності підлягають збереженню шляхом створення страхового фонду 
документації. 

5. Перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини складає 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв. 

Стаття 17. Професійна творча діяльність 
1. Держава створює умови для провадження професійної творчої діяльності 

у сфері літератури, театрального, музичного, хореографічного, циркового, 
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, музейної справи, 
архітектури, кінематографії, журналістики, інформаційної, дизайнерської, 
науково-дослідної, реставраційної та іншої діяльності, спрямованої на розвиток 
культури. 

2. Суб'єктами професійної творчої діяльності на індивідуальній і 
колективній основі є професійні творчі працівники, колективи та творчі спілки. 

3. Статус професійного творчого працівника, правові засади професійної 
творчої діяльності визначаються цим Законом, іншими нормативно-правовими 
актами. 

Стаття 18. Сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля 
громадян 

1. З метою задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, 
створення умов для їх дозвілля органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування формують базову мережу закладів культури (клубних закладів, 
культурних центрів, парків культури та відпочинку, центрів народної творчості 
тощо), засоби масової інформації і надають їм фінансову підтримку, а також 
сприяють створенню недержавних закладів культури, клубів, мистецьких 
аматорських об'єднань, гуртків, студій за інтересами та провадженню ними 
діяльності. 

Стаття 19. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів 
культури 

1. Заклади культури різних організаційно-правових форм господарювання і 
власності створюються і провадять діяльність відповідно до законодавства. 

Заклади культури провадять діяльність за видами, визначеними частиною 
першою статті 12 цього Закону, відповідно до цілей, передбачених їх статутами 
(положеннями). 

Основним видом діяльності закладу культури є діяльність у сфері культури, 
передбачена статею 12 цього Закону. 

Заклади культури можуть одночасно з основною діяльністю провадити 
іншу господарську діяльність і одержувати від неї доходи, якщо інше не 
встановлено законом і така діяльність відповідає меті, з якою вони створені. 
Доходи, одержані від цієї діяльності, оподатковуються на загальних підставах 
згідно із законодавством. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page#n135
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page#n135
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page#n134
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2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють 
діяльності неприбуткових закладів культури. 

Для неприбуткових закладів культури, закладів освіти сфери культури, а 
також фізичних та юридичних осіб, які надають благодійну допомогу 
неприбутковим закладам культури, створюється сприятливий режим 
оподаткування, передбачений податковим законодавством. 

3. Створення чи припинення, у тому числі ліквідація, закладів культури 
здійснюється в порядку, визначеному законодавством. 

Стаття 20. Особливості провадження інвестиційної та інноваційної 
діяльності, проведення приватизації у сфері культури 

1. Держава забезпечує створення умов для провадження інвестиційної та 
інноваційної діяльності у сфері культури. 

Юридичним і фізичним особам гарантується додержання їхніх прав і 
законних інтересів під час провадження інвестиційної та інноваційної 
діяльності на об'єктах культурного призначення. 

2. Кошти, що надійшли від приватизації об'єктів культурного призначення, 
у тому числі об'єктів незавершеного будівництва, державної власності, 
зараховуються в повному обсязі до Державного бюджету України, а 
комунальної власності - до відповідних місцевих бюджетів. 

Кошти, отримані від приватизації об'єктів культурного призначення, що є 
об'єктами незавершеного будівництва, розподіляються згідно із Законом 
України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва". 

3. Не підлягають приватизації: 
архіви (архівні установи), об'єкти культури, мистецтва, у тому числі 

виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що 
занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного 
культурного надбання, а також об'єкти архітектури, меморіальні комплекси, 
заповідники, парки тощо загальнодержавного значення; 

об'єкти культури, що належать до майнових комплексів установ 
Національної академії наук України; 

пам'ятки, включені до переліку пам'яток, що не підлягають приватизації; 
пам'ятки археології; 
архіви та документи з них; 
пам'ятки державної частини Музейного фонду України (музейні предмети, 

музейні колекції та музейні зібрання); 
документи Державного бібліотечного фонду України; 
вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді; 
заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері 

обслуговування населення закладами культури; 
заклади освіти сфери культури. 
4. Забороняється виселення закладів культури (театрів, філармоній, 

бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей (виставок), кінотеатрів, 
позашкільних закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, 
клубних закладів тощо) з приміщень без надання їм іншого рівноцінного 
приміщення. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1953-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1953-14
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5. Не можуть бути предметом застави об'єкти права державної та 
комунальної власності, що занесені або підлягають занесенню до Державного 
реєстру національного культурного надбання. 

Стаття 21. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах 
культури 

1. Керівники державних та комунальних закладів культури призначаються 
на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за 
результатами конкурсу. 

2. Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та 
артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури 
оформлюються шляхом укладення контрактів. 

Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу 
державних та комунальних закладів культури здійснюється на конкурсній 
основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. 

За результатами конкурсу з переможцем з числа кандидатів 
укладається контракт строком від одного до трьох років за формою, 
визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сферах культури та мистецтв. Після настання 
дати закінчення строку дії контракт вважається продовженим на строк, на який 
він був укладений, якщо жодна із сторін за місяць до цієї дати письмово не 
поінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту. 

Керівник державного чи комунального закладу культури може брати участь 
у конкурсі, передбаченому цією частиною, на посаду художнього керівника у 
відповідному закладі. У разі якщо керівник державного чи комунального 
закладу культури стане переможцем конкурсу на посаду художнього керівника, 
він може здійснювати суміщення посад (професій) керівника відповідного 
закладу культури та художнього керівника. У такому разі укладається контракт 
строком на п’ять років. 

3. Керівник державного чи комунального закладу культури може залучати 
артистичний та художній персонал понад штатну чисельність на підставі 
цивільно-правового договору в порядку, визначеному законом. 

Стаття 21-1. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу 
культури 

1. Керівником державного чи комунального закладу культури може бути 
особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, 
володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові 
обов’язки. 

Керівником національного закладу культури може бути особа, яка має вищу 
освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною 
мовою, має досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях 
усіх форм власності не менше трьох років та здатна за своїми діловими і 
моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1029-16/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-16/paran17#n17
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2. Не може бути призначена на посаду керівника державного чи 
комунального закладу культури особа, яка: 

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; 
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення; 

є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до 
статутних документів здійснює управління державним чи комунальним 
закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування (далі - орган управління). 

Стаття 21-2. Порядок конкурсного добору керівника державного чи 
комунального закладу культури 

1. Кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу 
культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного 
конкурсного добору на зайняття цієї посади. 

2. Конкурсний добір керівника державного чи комунального закладу 
культури складається з таких етапів: 

оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника державного 
чи комунального закладу культури; 

формування складу конкурсної комісії; 
подання документів кандидатами на посаду керівника державного чи 

комунального закладу культури; 
добір кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу 

культури; 
призначення органом управління керівника державного чи комунального 

закладу культури. 
3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу 

конкурсної комісіїзабезпечує орган управління. 
4. Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника державного чи 

комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку 
повноважень керівника державного чи комунального закладу культури 
відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового 
припинення його повноважень. 

5. Оголошення про конкурс розміщується в офіційних друкованих виданнях 
відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за 
наявності), на офіційному веб-сайті органу управління, на інформаційних 
сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може 
поширюватися в будь-який інший спосіб. 

6. Оголошення про конкурс на посаду керівника державного чи 
комунального закладу культури має містити інформацію про дату початку 
приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, 
строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів. 

Стаття 21-3. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії 
1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0809-16/paran13#n13
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2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) 
затверджує своїм наказом орган управління, що проводить конкурсний добір. 
Орган управління повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії 
не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника державного 
чи комунального закладу культури. 

3. У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного 
чи комунального закладу культури, яким управляє центральний орган 
виконавчої влади, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають 
члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури 
відповідного функціонального спрямування та орган управління. 

4. У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного 
чи комунального закладу культури, яким управляє орган влади Автономної 
Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого 
самоврядування, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають 
члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури 
відповідного функціонального спрямування та орган управління. 

5. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу 
обираються на загальних зборах трудового колективу. 

6. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального 
спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом 
жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган 
управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному 
веб-сайті. 

7. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. 
Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів 
влади, а також учасників конкурсу. 

Членами конкурсної комісії можуть бути: 
незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; 
члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у 

сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; 
члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури. 
8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка: 
за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; 
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення; 

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу 
управління; 

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого 
проводиться конкурс. 

9. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її 
складі не менше шести осіб. 

10. Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере 
участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи 
засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії. 
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11. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх 
числа та проводить засідання конкурсної комісії. 

Стаття 21-4. Подання документів для участі в конкурсі 
1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду 

керівника державного чи комунального закладу культури. 
2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення 

конкурсу подає такі документи: 
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і 

місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову 
діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на 
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти 
чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; 
два рекомендаційні листи довільної форми; 
мотиваційний лист довільної форми. 
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси 

органу управління у встановлений цією частиною строк. 
3. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. 

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її 
професійні чи моральні якості. 

4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої 
інформації. 

5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання 
документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані 
документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-
сайті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". 

6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей 
про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на 
електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії. 

7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". 

Стаття 21-5. Добір кандидатів на посаду керівника державного чи 
комунального закладу культури та призначення керівника 

1. Конкурсний добір проводиться публічно. 
2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань 

конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму 
офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та 
громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії 
під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно 
презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на 
один і п’ять років. 

3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого 
засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце 
проведення засідання конкурсної комісії. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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4. За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує 
його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. 
Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання 
конкурсної комісії. 

5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після 
закінчення строку приймання документів. 

6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані 
кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу 
культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду 
невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим 
засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії. 

7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника 
державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, 
зазначеним у статті 21-1 цього Закону, за рішенням конкурсної комісії. 

8. Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-
сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, 
фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на 
посаду керівника якого проводиться конкурс. 

9. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з 
кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм 
розвитку закладу культури на один і п’ять років. 

10. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є: 
післядипломна освіта у галузі управління; 
ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public 

Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування 
чи магістра державного управління; 

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук; 
досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, 

установах, програмах, проектах у сфері культури; 
володіння офіційними мовами Європейського Союзу; 
досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; 
схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової 

інформації; 
бездоганна ділова репутація. 
11. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця 

конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті 
органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається 
рішенням конкурсної комісії. 

12. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на 
засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу 
конкурсної комісії. 

13. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена 
конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні. 

14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна 
комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у 
порядку, визначеному статтями 21-1-21-5 цього Закону. 
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15. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця 
конкурсу керівником державного чи комунального закладу культури не пізніше 
двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про 
призначення керівника державного чи комунального закладу культури є 
підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному 
веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня після його підписання. 

16. Контракт з керівником державного чи комунального закладу культури 
визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є 
обов’язковим для керівника, та інші умови. 

Обов’язковими умовами контракту з керівником державного чи 
комунального закладу культури є: 

програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися 
на засіданні конкурсної комісії; 

умови оплати праці керівника; 
критерії оцінки праці керівника; 
особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури; 
заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов 

контракту; 
особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні 

наслідки для його сторін. 
Розділ IV  

БАЗОВА МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 
Стаття 22. Призначення та функціонування базової мережі закладів 

культури 
1. Базова мережа закладів культури формується з метою: 
забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів мистецтва, а 

також цілісності національної культури; 
дотримання прав громадян України у сфері культури, забезпечення 

доступності національного культурного надбання, культурних благ та 
мистецької творчості шляхом дотримання державних соціальних нормативів у 
сфері обслуговування закладами культури. 

2. Базова мережа закладів культури формується органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Існуючі заклади культури та заклади освіти сфери культури 
автоматично включаються до базової мережі. 

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час 
формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури 
керуються державними соціальними нормативами у сфері обслуговування 
закладами культури, передбаченими Законом України "Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії". Виключення закладів культури з 
базової мережі можливе лише за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 
культури та мистецтв. 

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає перспективи та 
напрями розвитку і зміст спеціальної освіти у сферах культури і мистецтв. 

Стаття 23. Рівні базової мережі закладів культури 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984-2012-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
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1. До базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня належать 
державні, у тому числі національні (бібліотеки, музеї, архіви, галереї, 
заповідники, цирки, театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі, 
культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри, навчальні заклади 
культури і мистецтва, кіностудії, художні галереї, виставки національного 
(загальнодержавного) значення тощо), заклади культури. 

2. До базової мережі закладів культури місцевого рівня належать 
комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, 
виставкові зали, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, 
кінотеатри, кіновідеопрокатні підприємства, об'єднання, палаци і будинки 
культури, інші клубні заклади, заклади освіти сфери культури, початкові 
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання та 
студії), парки культури та відпочинку тощо). 

Стаття 24. Переліки закладів культури базової мережі 
1. На підставі державних соціальних нормативів забезпечення населення 

закладами культури і культурними послугами центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та 
мистецтв затверджує перелік закладів культури базової мережі 
загальнодержавного рівня. Місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування затверджують переліки закладів культури базової 
мережі місцевого рівня. 

Стаття 25. Національні та академічні заклади культури 
1. Статус національного закладу (установи) України може бути надано 

декільком закладам (установам) культури залежно від їх кількості у відповідній 
групі (театри, філармонії, бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, цирки, 
музичні колективи і ансамблі, кіностудії). 

Порядок надання закладу культури статусу національного та академічного 
визначається законодавством. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сферах культури та мистецтв, порушує в установленому 
порядку клопотання про надання закладам (установам) культури статусу 
національного закладу, надає статус академічного закладу професійним 
творчим колективам. 

Розділ V  
ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 
Стаття 26. Витрати на утримання закладів культури 
1. Джерелами фінансування закладів культури є: 
кошти державного та місцевих бюджетів; 
кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг; 
кошти, одержані за роботи (послуги), виконані закладом культури на 

замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; 
доходи від реалізації продукції майстерень, підприємств, цехів і 

господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, 

матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі 
іноземних; 
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кошти, отримані державними і комунальними закладами культури як 
відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що 
надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти і 
розміщених на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору; 

інші не заборонені законодавством джерела. 
Розмір плати за надання платних послуг встановлюється державним і 

комунальним закладом культури щороку у національній валюті України. 
Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і 

комунальними закладами культури, затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

Порядок надання платних послуг закладами культури, заснованими на 
державній та комунальній формі власності, затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері культури. 

У разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних 
пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, з інших 
джерел, не заборонених законодавством, бюджетні асигнування державних і 
комунальних закладів культури не зменшуються. 

2. Заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня базової мережі 
залежно від форми власності утримуються або отримують фінансову підтримку 
відповідно за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету 
Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів 
установ, організацій, громадян та їх об'єднань. 

Приватні заклади культури фінансуються їх засновниками. 
Стаття 27. Додаткова фінансова підтримка діяльності у сфері культури 
1. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку 

культури держава створює сприятливий режим оподаткування фізичним та 
юридичним особам, які спрямовують свої кошти на розвиток культури. 
Механізм податкового заохочення підтримки діяльності у сфері культури 
визначається податковим законодавством України. 

Стаття 28. Забезпечення господарської діяльності закладів культури 
1. Держава сприяє: 
забезпеченню закладів культури, закладів освіти сфери культури будівлями, 

спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або 
іншими упорядженими приміщеннями, що відповідають потребам закладу 
культури; 

створенню виробничої бази з випуску спеціального обладнання для закладів 
культури, музичних інструментів, техніки для атракціонів, допоміжних 
матеріалів і засобів для індивідуальної художньої творчості, а також розвитку 
мережі спеціалізованих виробництв. 

Розділ VI  
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівників у сфері культури 
1. Оплата праці у сфері культури має забезпечувати створення належних 

матеріальних умов для ефективної самостійної творчої діяльності працівника, 
підвищення престижності професії, сприяти підвищенню його кваліфікації, 
стимулювати залучення талановитої молоді до діяльності у сфері культури. 
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Заробітна плата працівника у сфері культури, педагогічного працівника 
закладу освіти сфери культури складається з посадового окладу (тарифної 
ставки), надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь, вислугу років 
залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах культури, 
закладах освіти сфери культури, інших надбавок та доплат, премій, винагород 
за творчу діяльність, передбачених законодавством. 

Умови оплати праці працівників у сфері культури державних і комунальних 
закладів культури, закладів освіти сфери культури визначаються Кабінетом 
Міністрів України. 

2. Працівникам у сфері культури, які працюють у державних і комунальних 
закладах культури, держава забезпечує: 

роботу на повну тарифну ставку; 
створення належних умов праці, її оплату; 
правовий, соціальний, професійний захист; 
призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства; 
інші гарантії, встановлені законом. 
3. Працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів освіти 

сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, 
мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки 
у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах і порядку, 
що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

4. Працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні 
працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській 
місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали 
в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери 
культури у таких населених пунктах і проживають у них, мають право на 
безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідно до 
законодавства. 

5. Працівникам державних і комунальних закладів культури, педагогічним 
працівникам закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській 
місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше 
працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти 
сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них, держава 
забезпечує відповідно до законодавства безоплатне користування житлом з 
опаленням і освітленням у межах установлених норм. 

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням 
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в 
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 30. Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників сфери 
культури 

1. Держава забезпечує працівникам сфери культури призначення та виплату 
пенсії відповідно до законодавства. 
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Розділ VII  
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ 

Стаття 31. Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері 
культури 

1. Громадські організації (професійні спілки, творчі спілки, товариства, 
фонди, асоціації тощо) беруть участь у реалізації державної політики у сфері 
культури відповідно до законодавства. 

2. Громадські організації мають право самостійно та на договірній основі 
утворювати благодійні організації для фінансування культурних програм 
розвитку літератури та мистецтва, підтримки талантів і творчих починань у 
сфері культури, розв'язання соціальних і побутових проблем професійних 
творчих працівників. 

Стаття 32. Співпраця державних органів та культурно-мистецької 
громадськості 

1. З метою представлення та захисту інтересів професійних творчих 
працівників і аматорів держава залучає представників культурно-мистецької 
громадськості до участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, 
презентації України в різних сферах міжнародного культурного життя, 
забезпечує надання інформації, необхідної для виконання завдань, визначених 
статутами (положеннями) закладів культури. 

Розділ VIII  
МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ 

Стаття 33. Державне сприяння міжнародному культурному 
співробітництву 

1. Держава сприяє міжнародному культурному обміну, співробітництву 
закладів культури, професійних творчих працівників, працівників культури 
України із зарубіжними партнерами. 

2. Заклади культури незалежно від підпорядкування, форми власності та 
організаційно-правової форми, професійні творчі працівники, окремі громадяни 
мають право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними 
фізичними та юридичними особами про форми співробітництва у сфері 
культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних організацій та 
фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури 
відповідно до законодавства. 

Стаття 34. Розвиток національної культури за межами України 
1. Держава піклується про задоволення національно-культурних потреб 

українців, які проживають за межами України, зокрема шляхом сприяння 
проведенню культурно-мистецьких заходів за кордоном, відкриттю та 
діяльності українських національних культурних центрів та національних 
освітніх закладів в інших країнах. 

Розділ IX  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

КУЛЬТУРУ 
Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про культуру 
1. Особи, винні у порушенні законодавства про культуру, несуть 

дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність 
відповідно до законодавства. 
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Розділ X  
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини 
першої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня 2011 року, частини 
другої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року, та частини 
третьої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року. 

Установити, що до набрання чинності частинами першою - третьою статті 
29 цього Закону діють умови оплати праці, передбачені законодавством. 

До приведення законів, інших нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 

2. Абзаци другий та четвертий статті 1 Закону України "Про професійних 
творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 
р., № 52, ст. 312) викласти у такій редакції: 

"професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу діяльність 
на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у 
сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, 
шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або 
є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері 
культури і мистецтва"; 

"творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість, результатом 
якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність". 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 
Основи законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради 

України, 1992 р., № 21, ст. 294 із наступними змінами); 
Постанову Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року "Про порядок 

введення в дію "Основ законодавства України про культуру" (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 295). 

ПРО КОНЦЕПЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  
4 лютого 1998 року № 75/98-ВР 
Концепція Національної програми інформатизації  

Концепція Національної програми інформатизації включає характеристику 
сучасного стану інформатизації, стратегічні цілі та основні принципи 
інформатизації, очікувані наслідки її реалізації.  

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНИХ ПОСЛУГ КЛУБНИМИ ТА БІБЛІОТЕЧНИМИ 
ЗАКЛАДАМИ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ 
ВЛАСНОСТІ 15.10.2013  № 983 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії», підпункту 61.3.4 підпункту 61.3 пункту 
61 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page2#n251
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/128/2013/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/128/2013/paran22#n22
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конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 
Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Державний стандарт надання безоплатних послуг клубними 
та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм 
власності, що додається. 

2. Управлінню регіональної та культурно-просвітницької роботи 
(Нікіфоренко Л.С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в 
Міністерстві юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Балюрка В.С. 
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  

надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами 
культури державної та комунальної форм власності 

І. Загальні положення 
1. Державний стандарт надання безоплатних послуг клубними та 

бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності 
(далі - Державний стандарт) - комплекс соціальних норм і нормативів, на основі 
яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо 
надання безоплатних послуг населенню закладами культури державної та 
комунальної форм власності (далі - заклад культури). 

Соціальні норми і нормативи у сфері культури - сукупність показників 
обов’язкового забезпечення потреб населення у безоплатних послугах, які 
надаються закладами культури. 

2. Цей Державний стандарт визначає вимоги щодо забезпечення державою 
необхідного рівня доступності і якості надання населенню безоплатних послуг 
закладами культури у сфері культури та їх зміст, обсяг, норми і нормативи, 
показники якості. 

3. Отримувачами безоплатних послуг у сфері культури є громадяни всіх 
вікових та соціальних груп незалежно від ознак раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

4. Об’єктами цього Державного стандарту є умови перебування населення в 
закладах культури та послуги, що надаються цими закладами. 

ІІ. Нормативи забезпечення населення безоплатними послугами 
1. Засновники закладів культури зобов’язані дотримуватися соціальних 

норм і нормативів, які надаються закладами культури. 
2. Соціальні норми та нормативи у сфері обслуговування закладів культури 

включають: 
1) клубні заклади: 
кількість культурно-масових заходів не менше 10 на рік; 
кількість аматорських об'єднань, гуртків, студій за інтересами, колективів 

художньої самодіяльності, які функціонують за рахунок бюджету, від 3 до 30; 
тривалість одного заняття у гуртках, студіях становить не менше 45 хвилин; 
методична допомога надається клубним закладом (відповідно до існуючої 

мережі), методичним центром для яких є палац (будинок) культури; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/128/2013/paran22#n22
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надання методичних матеріалів з питань клубної роботи (до 5 варіантів на 
один запит); 

використання веб-сайту клубного закладу з розрахунку один комп’ютер на 
200 осіб; 

2) бібліотечні заклади: 
надання інформації про склад бібліотечних фондів через довідково-

пошуковий апарат; 
надання консультаційної допомоги в пошуку та виборі джерел інформації; 
надання методичної допомоги бібліотечним закладам та населенню зони 

обслуговування. 
ІІІ. Перелік, зміст та обсяги надання безоплатних послуг 
1. Безоплатні послуги клубних закладів: 
1) забезпечення участі в аматорських художніх колективах, гуртках, 

студіях, любительських об’єднаннях тощо, які фінансуються за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів. 

Опис послуги: створення умов для регулярної діяльності на базі клубного 
закладу аматорських колективів (гуртків, студій) з основних мистецьких жанрів 
та видів творчості (музичної, хореографічної, театральної, образотворчого та 
декоративно-ужиткового мистецтва, фотомистецтва тощо) із забезпеченням їх 
приміщеннями, інвентарем, професійно підготовленими керівниками та 
можливістю проведення регулярних занять, а також виступів на сценічному 
майданчику. 

Обсяг надання послуги: надається жителям відповідного населеного пункту 
для задоволення в повному обсязі культурних потреб, розвитку творчих 
здібностей людей різних вікових груп за різними жанрами: музичним, 
хореографічним, театральним та іншими видами творчості; 

2) надання в користування матеріалів методичних, інформаційних, 
довідкових відділів (структурних підрозділів), які функціонують у складі 
клубних закладів (за наявності методичного відділу (сектору)). 

Опис послуги: забезпечення послугою отримувачів, які мешкають чи 
займаються клубною роботою в населених пунктах, що обслуговуються 
клубним закладом. 

Обсяг надання послуги: робота методичної служби, наявність відповідних 
методичних матеріалів, у тому числі про нематеріальну культурну спадщину, 
проведення семінарів, консультацій, майстер-класів, підготовка спеціальних 
методичних розробок, довідкових матеріалів та видань тощо; 

3) надання консультативно-методичних послуг з культурно-просвітницької 
роботи. 

Опис послуги: консультації з питань культурно-дозвіллєвої діяльності та 
мистецького аматорства, охорони нематеріальної культурної спадщини, 
допомога в організації заходів, розробці планів проведення заходів та сценаріїв. 

Обсяг надання послуги: розробка та забезпечення в повному обсязі 
методичними матеріалами клубних закладів, а також населення відповідного 
міста (району); 

4) надання послуг з проведення культурно-масових заходів. 
Опис послуги: організація і проведення культурно-масових заходів: 

державних і народних свят, фестивалів, конкурсів, оглядів для населення. 
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Обсяг надання послуги: задоволення культурних потреб населення 
відповідного населеного пункту; 

5) користування веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами 
клубного закладу в мережі Інтернет. 

Опис послуги: забезпечення використання сучасних інформаційних 
технологій, у тому числі веб-сайту клубного закладу з можливістю 
безкоштовного доступу до ресурсів отримувачів. 

Обсяг надання послуги: задоволення всіх запитів на користування 
інформаційними ресурсами клубного закладу, у тому числі мережею Інтернет. 

2. Безоплатні послуги бібліотечних закладів: 
1) надання інформації про склад бібліотечних фондів через довідково-

пошуковий апарат бібліотеки. 
Опис послуги: забезпечення отримувачів інформацією про наявні 

документні та інші ресурси на основі довідково-пошукового апарату. 
Обсяг надання послуги: послуга надається в обсязі, достатньому для 

задоволення запиту отримувачів; 
2) надання консультаційної допомоги щодо пошуку і вибору джерел 

інформації. 
Опис послуги: надання отримувачам бібліографічної інформації на їх запит 

на основі ведення довідково-пошукового апарату та роботи кваліфікованих 
фахівців-бібліографів. 

Обсяг надання послуги: в обсязі, який відповідає завданню, поставленому в 
пошуковому запиті; 

3) надання в тимчасове користування документів із бібліотечних фондів. 
Опис послуги: оперативне задоволення запитів на документи з бібліотечних 

фондів для роботи з ними в читальному залі бібліотеки чи поза бібліотекою. 
Обсяг надання послуги: в обсязі, достатньому для задоволення запитів 

отримувачів на документи; 
4) користування веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами 

бібліотеки в мережі Інтернет. 
Опис послуги: забезпечення роботи веб-сторінки бібліотеки з можливістю 

безкоштовного доступу отримувачів до неї. 
Обсяг надання послуги: в обсязі, достатньому для обслуговування запитів 

отримувачів. 
ІV. Показники якості надання послуг 
1. Показники якості безоплатних послуг, які надаються закладами культури, 

визначаються з метою здійснення оцінки надання таких послуг. 
2. Показники якості безоплатних послуг клубних закладів: 
можливість регулярних занять принаймні в одному аматорському колективі 

(гуртку, студії) для будь-якого мешканця населеного пункту, що 
обслуговується клубним закладом; 

умови для одержання отримувачем можливості застосовувати і розвивати 
свої творчі здібності; 

кількість діючих аматорських колективів, зокрема із званням «народний» 
(зразковий), гуртків, студій, любительських об’єднань, забезпеченість їх 
приміщеннями, інвентарем, підготовленими керівниками; 
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кількість учасників аматорських колективів (їх відсоток до населення, яке 
обслуговується закладом); 

укомплектованість закладу методичними та інформаційно-довідковими 
матеріалами, в тому числі про нематеріальну культурну спадщину; 

кількість проведених навчальних семінарів та майстер-класів, наявність 
сучасних розробок та рекомендацій, довідкових матеріалів та видань; 

можливість одержання фахової консультації з будь-якого методичного 
питання клубної роботи; 

рівень професіоналізму працівників, що надають безоплатні послуги; 
культурно-мистецький рівень заходу, використання різних видів народної 

творчості та елементів нематеріальної культурної спадщини; 
кількість відвідувачів заходу; 
забезпеченість приміщення клубного закладу комп`ютеризованими 

робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет. 
3. Показники якості безоплатних послуг бібліотечних закладів: 
одержання інформації про наявність чи відсутність потрібних документів у 

фонді бібліотеки; 
кількість задоволених запитів на інформацію та документні ресурси; 
кількість наданих консультацій; 
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів 

бібліотеки в мережі Інтернет; 
строки виконання запитів на отримання інформації та документні ресурси; 
забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю 

доступу до мережі Інтернет. 
V. Інформаційне забезпечення отримувача послуг за умови звернення щодо 

їх надання та під час отримання безоплатних послуг 
1. Інформація про режим роботи та надання безоплатних послуг закладом 

може доводитися до отримувача через електронні носії та засоби масової 
інформації. 

2. Заклад повинен мати книгу скарг та пропозицій, яка видається на першу 
вимогу отримувача безоплатних послуг. 

VI. Вимоги до надання безоплатних послуг 
При наданні безоплатних послуг повинні забезпечуватися: 
безпека для життя та здоров’я людей, дотримання санітарного 

законодавства, правил пожежної безпеки, заходів з безпеки праці, запобігання 
травматизму та нещасним випадкам; 

користування матеріально-технічною базою закладів; 
наявність кваліфікованих працівників, які мають відповідну освіту і 

володіють необхідними професійними якостями; 
безперешкодне середовище для осіб з інвалідністю та маломобільних груп 

населення відповідно до державних будівельних норм, затверджених 
відповідно до чинного законодавства. 

VII. Моніторинг і контроль за повнотою виконання цього Державного 
стандарту 

1. Моніторинг та контроль за повнотою виконання цього Державного 
стандарту організовують та здійснюють Міністерство культури, Міністерство 
культури Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у сфері культури 
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обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
шляхом застосування системи методичних та технічних прийомів проведення 
моніторингу та оцінки. 

2. Міністерство культури: 
розробляє та забезпечує запровадження системи методичних та технічних 

прийомів проведення моніторингу та оцінки; 
систематично збирає та аналізує дані щодо виконання вимог цього 

Державного стандарту; 
аналізує стан досягнення запланованих цілей (очікуваних результатів); 
у разі необхідності уточнює, переглядає перелік безоплатних послуг, 

передбачених цим Державним стандартом, а також основні показники 
оцінювання якості надання безоплатних послуг. 

3. Заклади культури, що надають безоплатні послуги, зобов’язані: 
один раз на рік здійснювати внутрішній моніторинг своєї діяльності на 

предмет відповідності послуг цьому Державному стандарту; 
надавати результати моніторингу у порядку та строки, встановлені 

Міністерством культури; 
вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків під час проведення 

моніторингу надання безоплатних послуг та поліпшення якості надання 
безоплатних послуг, передбачених цим Державним стандартом; 

здійснювати вивчення відповідності безоплатних послуг, передбачених цим 
Державним стандартом, запитам отримувачів; 

у разі потреби залучати до моніторингу своєї діяльності недержавні 
організації (за згодою); 

у разі потреби ініціювати внесення змін до цього Державного стандарту. 
4. Моніторинг має враховувати такі критерії оцінки якості надання 

безоплатних послуг: 
відповідність планових завдань щодо надання послуг, передбачених цим 

Державним стандартом, реальним потребам отримувачів послуги та громади в 
цілому, а також нормативам забезпечення населення закладами культури; 

результативність - рівень досягнення та реалізації визначених завдань і 
заходів, їх наслідки та вплив на становище отримувачів безоплатної послуги і 
громади в цілому; 

ефективність - порівняння отриманих результатів діяльності з витраченими 
для здійснення цієї діяльності трудовими, матеріальними, фінансовими та 
іншими ресурсами; 

сталість - імовірність продовження позитивного впливу наданої безоплатної 
послуги після її надання; 

вплив - ефект, який створює система надання послуг, передбачених цим 
Державним стандартом. 

5. Періодичність моніторингу має здійснюватися з урахуванням: 
визначених планових завдань; 
періодичності державної статистичної звітності (для показників, збір даних 

для яких здійснюється в рамках планових державних статистичних 
спостережень); 
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ресурсного забезпечення моніторингу (зокрема для показників, дані яких 
збираються в результаті опитування громадської думки, отримувачів послуг 
тощо). 

VIII. Фінансове забезпечення надання безоплатних послуг 
Надання безоплатних послуг закладами культури здійснюється за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, благодійних внесків, інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

НАКАЗ 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ З 

ВІДБОРУ РУКОПИСНИХ КНИГ, РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ З 
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ  
 30.10.2014  № 919 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про культуру», статті 16 Закону 
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про Державний 
реєстр національного культурного надбання, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466, Інструкції про 
порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних 
фондів до Державного реєстру національного культурного надбання, 
затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20 
листопада 2001 року № 708, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 
грудня 2001 року за № 1027/6218, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про Експертну комісію з відбору рукописних 
книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру 
національного культурного надбання, що додається. 

2. Відділу бібліотек та читання управління бібліотек, читання та 
регіональної політики (Нікіфоренко Л. С.) забезпечити надання на державну 
реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

Міністра Островську-Люту О. Б. 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Експертну комісію з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з 
бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного 

надбання 
1. Експертна комісія з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з 

бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного 
надбання (далі - Експертна комісія) є консультативним дорадчим колегіальним 
органом Мінкультури, який утворюється для забезпечення відбору рукописних 
книг, рідкісних і цінних видань (книжкових пам’яток) для включення до 
Державного реєстру національного культурного надбання. 

2. У своїй діяльності Експертна комісія керується Конституцією і законами 
України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, наказами Мінкультури та цим Положенням. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1449-14#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1449-14#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1449-14#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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3. До складу Експертної комісії входять голова, заступник голови, секретар, 
а також книгознавці - представники бібліотек, музеїв, наукових установ, інших 
організацій (за згодою). 

Склад Експертної комісії затверджується наказом Мінкультури. 
Секретар Експертної комісії є штатним працівником Мінкультури та не має 

права голосу. 
4. Експертна комісія працює на громадських засадах. 
5. Експертна комісія здійснює розгляд пропозицій бібліотек, музеїв, інших 

юридичних осіб щодо включення книжкових пам’яток до Державного реєстру 
національного культурного надбання (далі - пропозиції) та надає Мінкультури 
відповідні висновки. 

6. Експертна комісія надає Мінкультури висновки щодо того, підлягає чи не 
підлягає конкретна книжкова пам’ятка включенню до Державного реєстру 
національного культурного надбання. 

7. При розгляді пропозицій та підготовці висновків щодо кожної з 
книжкових пам’яток, представлених на розгляд, Експертна  комісія  
керується частиною третьою статті 16 Закону України «Про 
культуру», Положенням про Державний реєстр національного культурного 
надбання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
1992 року № 466,Інструкцією про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і 
цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного 
культурного надбання, затвердженою наказом Міністерства культури і 
мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 708, зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 року за № 1027/6218, ДСТУ ГОСТ 
7.87:2008 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги» (ГОСТ 7.87-2003. IDT), інформацією про 
відповідні книжкові пам’ятки в наукових джерелах тощо. 

8. Формою роботи Експертної комісії є засідання, що проводяться за 
рішенням її голови у разі потреби. 

9. Експертна комісія має право залучати до участі в роботі консультантів - 
фахівців у галузі літератури, культури, історії (за згодою). 

10. Висновки кожного члена Експертної комісії заносяться до протоколу за 
підписом голови та секретаря Експертної комісії. 

11. Засідання Експертної комісії веде її голова, а за його відсутності - 
заступник голови. 

12. Рішення Експертної комісії приймається більшістю голосів присутніх на 
засіданні від загальної кількості членів Експертної комісії. 

При однаковій кількості голосів членів Експертної комісії голос 
головуючого на засіданні є вирішальним. 

13. Протокол засідання Експертної комісії протягом п’яти робочих днів 
після засідання передається до Мінкультури. Висновки Експертної комісії, 
викладені у протоколі Експертної комісії, враховуються Мінкультури при 
формуванні Державного реєстру національного культурного надбання. 

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Експертної комісії здійснює Мінкультури. 

 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВІДБОРУ РУКОПИСНИХ КНИГ, 

РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ 

14.06.2016  № 437 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України 08 липня 2016 р.  
за № 936/29066 

 
Відповідно до статті 16 Закону України «Про культуру», статті 16 Закону 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про Державний 
реєстр національного культурного надбання, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466, Положення про 
Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ : 

1. Затвердити Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 
до Державного реєстру національного культурного надбання, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства культури і 
мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 708 «Про затвердження 
Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з 
бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного 
надбання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 року 
за № 1027/6218. 

3. Національній парламентській бібліотеці України (Вилегжаніна Т.І.) в 
тримісячний термін з дня опублікування цього наказу розробити та подати на 
затвердження Міністерству методичні рекомендації з відбору рукописних книг, 
рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного 
надбання. 

4. Відділу бібліотек управління соціокультурного розвитку регіонів 
(Височанська М. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

культури – керівника апарату Карандєєва Р.В. 
ПОРЯДОК  

відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру 
національного культурного надбання 

І. Загальні положення 
1. Цей Порядок визначає механізм відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань, окремих книжкових колекцій (далі – книжкові пам’ятки) для 
включення до Державного реєстру національного культурного надбання. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі 
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

3. Цей Порядок поширюється на бібліотеки, музеї, архіви, навчальні 
заклади, наукові установи, інші підприємства, установи, організації державної 
та комунальної форм власності, в яких зберігаються книжкові пам’ятки. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#n162
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#n118
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF#n8
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF#n8
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16#n14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16#n14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
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ІІ. Основні групи документів, що включаються до Державного 
реєстру національного культурного надбання 

1. До Державного реєстру національного культурного надбання (далі – 
Державний реєстр) включаються книжкові пам’ятки (одиничні книжкові 
пам’ятки і колекції – книжкові пам’ятки) світового та державного рівнів. 

2. Одиничні книжкові пам’ятки, які включаються до Державного реєстру: 
1) рукописні книги (код групи – РК): створені до кінця XVII століття – всі 

(у тому числі фрагменти), а починаючи з XVIIІ століття – лише унікальні, з 
урахуванням особливостей письма та матеріалів, місця створення та мови, 
оформлення, змісту; 

2) стародруки – видання XV–XVIIІ століть, за такими групами: 
інкунабули (код групи – Інк) – книги, надруковані в Європі у XV столітті; 
палеотипи (код групи – Пал) – книги, надруковані в Європі у першій 

половині XVІ століття; 
видання глаголичним шрифтом (код групи – Гл) – книги, надруковані 

глаголицею (однією зі слов’янських азбук) у XV–ХХ століттях; 
видання латинським шрифтом (код групи – Лат) – книги та періодичні 

видання, надруковані латиницею будь-якою мовою протягом 1551–1800 років; 
видання кириличним шрифтом (код групи – Кир) – книги, надруковані 

кирилицею (однією зі слов’ янських азбук) протягом 1551–1800 років; 
видання гражданським шрифтом (код групи – Гр) – книги та періодичні 

видання, надруковані гражданицею (введений у Російській імперії внаслідок 
проведеної у 1708-1710 роках реформи азбуки і друку для друкування книжок 
світського змісту) до 1800 року; 

інші стародруки (код групи – ІС) – книги та періодичні видання, 
надруковані протягом XV–XVIIІ століть іншими шрифтами, ніж зазначені у 
абзацах другому – сьомому цього підпункту; 

3) українські видання (код групи – Укр) – книги та періодичні видання, 
надруковані українською мовою протягом 1801–1922 років, незалежно від того, 
на якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою 
протягом 1801–1860 років на території сучасної України; 

4) окремі найцінніші видання або примірники видань – перші та/або 
прижиттєві видання праць основоположників науки і техніки, що містять 
фундаментальні наукові відкриття і дослідження; перші та прижиттєві видання 
творів класиків художньої літератури, видатних діячів культури та мистецтва; 
примірники нелегальних чи заборонених цензурою видань; видавничі 
фальсифікати та примірники із замаскованими виданнями; книги, що є 
зразками художнього оформлення та поліграфічного виконання, в тому числі 
незвичайних форматів та форм; бібліофільські видання (номерні чи іменні 
примірники, видання, розмножені незвичайними способами, надруковані на 
нетрадиційних матеріалах, в оправах ручної роботи, виготовлених із рідкісних 
матеріалів тощо); примірники з автографами, записами, екслібрисами та 
печатками видатних діячів держави, науки, культури, літератури – за такими 
групами: 

українські видання (код групи – УВ) – книги та періодичні видання, 
надруковані українською мовою протягом 1923–1945 років, незалежно від того, 
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на якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою 
протягом 1861–1945 років на території сучасної України; 

російські видання (код групи – РВ) – книги та періодичні видання, 
надруковані будь-якою мовою протягом 1801–1925 років на території в межах 
сучасного державного кордону Російської Федерації, крім видань українською 
мовою, наведених у абзаці другому цього підпункту; 

іноземні видання (код групи – ІВ) – книги та періодичні видання, 
надруковані будь-якою мовою протягом 1801–1900 років, незалежно від того, 
на якій території вони надруковані, крім видань, наведених у абзаці третьому 
цього підпункту. 

3. Колекції – книжкові пам’ятки (код групи – ККП) – зібрання одиничних 
книжкових пам’яток та/або книги і періодичні видання, що в сукупності 
становлять цінний для держави (світу) історико-культурний об’єкт. 

ІІІ. Організація відбору документів для включення їх до 
Державного реєстру 

1. Для організації роботи з відбору книжкових пам’яток до Державного 
реєстру в бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах, наукових 
установах, інших підприємствах, установах, організаціях державної та 
комунальної форм власності, в яких зберігаються книжкові пам’ятки (далі – 
фондоутримувачі), створюються відповідні експертні групи як консультативні 
дорадчі колегіальні органи. 

2. Координаторами фондоутримувачів виступають Національна бібліотека 
України імені Вернадського (для фондоутримувачів сфери управління 
Національної академії наук України), Національна історична бібліотека 
України (для фондоутримувачів сфери управління Міністерства культури 
України), Національна медична бібліотека України (для фондоутримувачів 
сфери управління Міністерства охорони здоров’я), Національна 
сільськогосподарська бібліотека України (для фондоутримувачів сфери 
управління Національної академії аграрних наук). Інші координатори 
визначаються органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, у сфері управлінні яких перебувають фондоутримувачі. 

3. Фондоутримувачі з урахуванням пропозицій експертних груп подають 
координаторам в електронній формі засобами телекомунікації описи 
рукописних книг, рідкісних і цінних видань, окремих книжкових колекцій, які 
пропонуються для включення до Державного реєстру, за формами згідно 
з додатками 1-5 до цього Порядку. 

4. Зазначені описи формуються згідно з вимогами нормативно-технічних 
документів. 

5. Координатори здійснюють опрацювання одержаних описів у міру їх 
надходження та передають до Національної парламентської бібліотеки України 
(далі – НПБУ). 

6. НПБУ здійснює зведення отриманих описів та передає їх на розгляд до 
Міністерства культури України. 

7. Рішення про включення книжкових пам’яток до Державного реєстру 
приймає Міністерство культури України. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16#n47
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Додаток 1 
до Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань до Державного реєстру 
національного культурного надбання 

(пункт 4 розділу ІІІ) 

ФОРМА  
опису рукописної книги 

1. Заголовок бібліографічного опису 
2. Автор, укладач 
3. Переписувач 
4. Назва 
5. Місце створення 
6. Дата створення 
7. Обсяг (кількість аркушів або сторінок) 
8. Матеріал письма 
9. Формат, розмір аркуша 
10. Мова 
11. Тип письма 
12. Художнє оздоблення 
13. Оправа 
14. Фондоутримувач 
15. Шифр зберігання 
16. Фізичний стан книжкової пам’ятки 
17. Наявність старих шрифтів, штампів, екслібрисів 
18. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача) 
19. Код групи – РК 
 

Додаток 2 
до Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань до Державного реєстру 
національного культурного надбання 

(пункт 4 розділу ІІІ) 
ФОРМА  

опису друкованих видань, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 2 
розділу ІІ Порядку 

1. Заголовок бібліографічного опису 
2. Автор 
3. Назва 
4. Місце видання 
5. Видавництво чи друкарня (друкар) 
6. Рік видання 
7. Обсяг (кількість аркушів або сторінок) 
8. Формат 
9. Фондоутримувач 
10. Кількість примірників 
11. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача) 
12. Код групи 
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Додаток 3 
до Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань до Державного реєстру 
національного культурного надбання 

(пункт 4 розділу ІІІ) 
ФОРМА  

опису друкованих видань, зазначених у підпункті 4 пункту 2 розділу 
ІІ Порядку 

1. Заголовок бібліографічного опису 
2. Автор 
3. Назва 
4. Місце видання 
5. Видавництво 
6. Рік видання 
7. Обсяг (кількість сторінок) 
8. Формат 
9. Фондоутримувач 
10. Кількість примірників 
11. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача) 
12. Код групи 
 

Додаток 4 
до Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань до Державного реєстру 
національного культурного надбання 

(пункт 4 розділу ІІІ) 
ФОРМА  

опису періодичного видання 
1. Назва періодичного видання 
2. Відомості до назви 
3. Місце видання 
4. Рік видання 
5. Номер журналу, тому 
6. Мова (мови) видання 
7. Фондоутримувач 
8. Кількість примірників 
9. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача) 
10. Код групи 
 

Додаток 5 
до Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань до Державного реєстру 
національного культурного надбання 

(пункт 4 розділу ІІІ) 
ФОРМА  

опису колекції – книжкової пам’ятки 
1.   Назва колекції 
2. Тип колекції (тематична, видова, хронологічна, видавнича, особова, 

зібрання історичної установи, монастиря) 
3. Засновник колекції 
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4. Дата і місце формування колекції 
5. Фондоутримувач 
6. Хронологічні межі видань, рукописних книг, що складають колекцію 
7. Обсяг колекції (примірників видань, рукописних книг) 
8. Видовий склад і тематичний зміст видань, рукописних книг, що 

складають колекцію 
9. Мовна характеристика 
10. Зовнішні ознаки (провенієнції) 
11. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача) 
12. Код групи – ККП 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ 
АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 02.09.2014 № 879 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів  
№ 1214 від 19.12.2014  
№ 784 від 17.09.2015  
№ 868 від 04.10.2016} 
Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року 
№ 419, НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, що 
додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів 
України від 11 серпня 1994 року № 69 «Про Інструкцію по інвентаризації 
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів і документів та розрахунків», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 (із змінами), та наказ 
Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 
року № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних 
цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за № 
728/3168 (із змінами). 

3. Департаменту податкової, митної політики та методології 
бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України; 

оприлюднення цього наказу. 
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Фудашкіна Д. О. 
ПОЛОЖЕННЯ  

про інвентаризацію активів та зобов’язань 
І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок проведення інвентаризації активів і 
зобов’язань та оформлення її результатів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1638-14/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1180-15/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-16/paran37#n37
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14/page#n16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0728-98
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0728-98
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0728-98
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2. Це Положення застосовується юридичними особами, створеними 
відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових 
форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів 
господарської діяльності (далі - підприємства). 

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів № 1214 від 19.12.2014} 

3. Терміни у цьому Положенні застосовуються у значеннях, 
визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі та 
міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - міжнародні стандарти). 

4. Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або 
уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво 
підприємством відповідно до законодавства та установчих документів (далі - 
керівник підприємства), який створює необхідні умови для її проведення, 
визначає об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім 
випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим. У цих випадках 
визначені на підприємстві строки проведення інвентаризації не можуть 
перевищувати строків, визначених цим Положенням. 

5. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час 
інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально 
підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. 
При цьому забезпечуються: 

виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення 
зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; 

установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх 
наявності з даними бухгалтерського обліку; 

виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу 
властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не 
використовуються, невикористаних сум забезпечення; 

виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання. 
6. Суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов’язань та всі 

активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі 
предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, 
модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від 
технічного стану. Також інвентаризації підлягають активи і зобов’язання, які 
обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать 
підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні 
або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, 
матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, 
монтажі), умовні активи і зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) 
підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо), бланки документів суворої 
звітності, інші активи. 

7. Проведення інвентаризації є обов’язковим: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1638-14/paran27#n27
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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перед складанням річної фінансової звітності в обсязі, визначеному 
пунктом 6 цього розділу, з урахуванням особливостей проведення 
інвентаризації і в строки, визначені пунктом 10 цього розділу; 

{Абзац другий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів № 1214 від 19.12.2014} 

у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в 
оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення 
державного підприємства, передачі державного підприємства (його 
структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого 
органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу 
управління, в інших випадках, визначених законодавством; 

у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника 
колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його 
членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній 
(бригадній) матеріальній відповідальності (на день приймання-передачі справ) 
в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні; 

у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей 
(на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником 
підприємства; 

за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 
документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення 
такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін 
та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих органів, 
але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа; 

у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після 
закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства; 

у разі припинення підприємства в обсязі, визначеному пунктом 6 цього 
розділу; 

у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами (на дату такого переходу); 

в інших випадках, передбачених законодавством. 
8. Підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або 

на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні 
підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), 
проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, 
коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ 
уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів 
бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал 
цих підприємств. 

Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 01 
число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до 
активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та 
відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного 
звітного періоду. 

{Розділ I доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства 
фінансів № 1214 від 19.12.2014} 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1638-14/paran28#n28
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1638-14/paran29#n29
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9. У разі одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо 
недовантаження товарів або одержання від покупця претензії щодо 
недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на 
які заявлені вказані претензії. 

10. Інвентаризація активів та зобов’язань перед складанням річної 
фінансової звітності проводиться до дати балансу в період: 

трьох місяців для необоротних активів (крім незавершених капітальних 
інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації будуть 
знаходитися поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових 
суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного 
виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент 
інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством), поточних біологічних 
активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів 
майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків 
з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування); 

двох місяців для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного 
виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, 
коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних 
забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування; 

до тимчасового вибуття з підприємства об’єктів основних засобів, зокрема 
автомобілів, морських й річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, інших 
матеріальних цінностей, які на дату інвентаризації будуть знаходитися поза 
підприємством. 

При цьому інвентаризація земельних ділянок, будівель, споруд та інших 
нерухомих об’єктів може проводитись один раз на три роки (крім нерухомого 
майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, у тому 
числі того, що передано в оренду, концесію, та державного майна, яке не 
увійшло до статутного капіталу господарських організацій, утворених у процесі 
приватизації та корпоратизації, інвентаризація яких проводиться відповідно до 
вимог законодавства щодо інвентаризації об’єктів державної власності). 

За рішенням керівника підприємства інвентаризація інструментів, приладів, 
інвентарю (меблів) може проводитися щороку в обсязі не менше 30 відсотків 
усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією всіх 
інструментів, приладів, інвентарю (меблів) протягом трьох років. 

Інвентаризація музейних цінностей проводиться відповідно до строків, 
встановлених центральним органом виконавчої влади, який здійснює 
формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури 
та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення 
культурних цінностей. 

Інвентаризація бібліотечних фондів за рішенням керівника підприємства за 
встановленим ним графіком може проводиться протягом року. Інвентаризація 
книжкових пам’яток проводиться щороку. За наявності обсягу бібліотечних 
фондів від 100 до 500 тис. одиниць інвентаризація може проводитись протягом 
п’яти років з охопленням щорічно не менше 20 відсотків одиниць, а понад 500 
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тис. одиниць - протягом десяти років з охопленням щорічно не менше 10 
відсотків одиниць. 

{Абзац дев'ятий пункту 10 розділу I виключено на підставі Наказу 
Міністерства фінансів № 784 від 17.09.2015} 

Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які 
містяться у приладах, обладнанні та інших виробах, здійснюється одночасно з 
інвентаризацією цих активів. 

11. Інвентаризація майна державних підприємств, що приватизуються 
(корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке 
передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди 
або його розірвання), та оформлення її результатів проводяться відповідно 
до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що 
приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та 
організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії 
договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158. 

Інвентаризація об’єктів державної власності проводиться відповідно 
до Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 
року № 1121. 

ІІ. Організація та основні правила проведення інвентаризації 
1. Для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом 

керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників 
апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників 
аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб’єкта підприємницької 
діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, 
які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, 
механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). 
Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або 
керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником 
підприємства. 

У тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо 
керівником підприємства, інвентаризаційну комісію очолює керівник 
підприємства самостійно. 

За рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії 
можуть бути включені члени ревізійної комісії господарського товариства. 

{Абзац третій пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів № 868 від 04.10.2016} 

У разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі 
належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону 
має право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи 
відповідного органу (за їх згодою) можуть бути присутні при проведенні 
інвентаризації. 

Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії 
(робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально відповідальної 
особи. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1180-15/paran6#n6
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-93-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-93-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-93-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-93-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1121-2005-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1121-2005-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-16/paran6#n6
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2. На підприємстві, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації 
не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення 
інвентаризації у місцях зберігання та виробництва розпорядчим документом 
керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії. 

2.1. До складу робочих інвентаризаційних комісій включаються 
представники апарату управління, бухгалтерської служби та досвідчені 
працівники підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний 
облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, 
економісти, бухгалтери). 

2.2. До складу робочих інвентаризаційних комісій можуть бути включені 
члени інвентаризаційної комісії. 

2.3. Голова і склад робочих інвентаризаційних комісій затверджуються 
розпорядчим документом керівника підприємства. 

2.4. Забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії 
для перевірки активів, що знаходяться на відповідальному зберіганні у тих 
самих матеріально відповідальних осіб, одного й того самого працівника два 
роки підряд. 

Матеріально відповідальні особи не включаються до складу робочої 
інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що знаходяться у них на 
відповідальному зберіганні. 

2.5. У разі створення робочих інвентаризаційних комісій інвентаризаційна 
комісія: 

організовує проведення інвентаризацій і здійснює інструктаж членів 
робочих інвентаризаційних комісій; 

здійснює контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій, а 
також вибіркові інвентаризації активів і зобов’язань за рішенням керівника 
підприємства; 

перевіряє правильність визначення інвентаризаційних різниць, 
обґрунтованість пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях їх 
зберігання; 

при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та 
в інших випадках проводить за рішенням керівника підприємства повторну 
інвентаризацію; 

розглядає причини виявлених нестач та втрат від псування активів, формує 
пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач у межах норм 
природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування 
цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким 
втратам і нестачам та відображає відповідну інформацію у протоколі. 

Робочі інвентаризаційні комісії: 
здійснюють інвентаризацію активів у місцях зберігання та виробництва; 
разом з бухгалтерською службою беруть участь у визначенні результатів 

інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і лишків за 
пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку; 

оформлюють протокол, в якому наводиться інформація, що вимагається при 
складанні протоколу інвентаризаційної комісії. 

3. Об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному 
році затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства. 
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4. Голова і члени інвентаризаційної комісії (робочих інвентаризаційних 
комісій) забезпечують додержання правил проведення інвентаризацій, повноту 
і точність внесення до інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) даних 
про фактичні залишки активів та повноту відображення зобов’язань, 
правильність та своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації. 

5. До початку перевірки фактичної наявності активів: 
перевіряється справність усіх ваговимірювальних приладів; 
завершується обробка всіх документів щодо руху активів та формуються 

останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів 
або звіти про рух активів; 

визначаються залишки на дату інвентаризації; 
активи групуються, розсортовуються та розкладаються за назвами, сортами, 

розмірами у порядку, зручному для підрахунку (у разі проведення раптових 
інвентаризацій це робиться у присутності інвентаризаційної комісії (робочої 
інвентаризаційної комісії)). 

6. Голова інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) візує 
всі прибуткові та видаткові документи, що додаються до реєстрів (звітів), із 
зазначенням «До інвентаризації на (дата)». Для бухгалтерської служби ці 
документи є підставою для визначення залишків активів на початок 
інвентаризації за даними обліку. 

Матеріально відповідальні особи дають в інвентаризаційному описі 
розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові 
документи на активи здані в бухгалтерію, що всі цінності, які надійшли під їх 
відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані. 

7. Наявність активів при інвентаризації встановлюється шляхом 
обов’язкового підрахунку, зважування, обміру. Переважування, обмір, 
підрахунок проводяться у порядку розміщення активів у приміщенні, де вони 
зберігаються. Визначення ваги (обсягу) навалочних матеріалів може 
проводитися на основі обмірів і технічних розрахунків. Акти обмірів і 
розрахунки додаються до інвентаризаційних описів. 

8. Якщо інвентаризація активів у приміщенні, де вони зберігаються, не 
закінчена протягом одного дня, вона має бути закінчена протягом наступних 
днів. Після того, як інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) 
залишила це приміщення, голова інвентаризаційної комісії (робочої 
інвентаризаційної комісії) опечатує його пломбіратором. Під час перерви в 
роботі інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) 
інвентаризаційні описи повинні зберігатися у закритому приміщенні, де 
проводиться інвентаризація. 

У разі зберігання активів у різних ізольованих приміщеннях в однієї 
матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за 
місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення 
опечатується пломбіратором. 

9. На прибуткових документах на активи, що надійшли до місць зберігання 
активів до передачі їх в експлуатацію або використання (далі - склад) під час 
інвентаризації, матеріально відповідальною особою у присутності членів 
інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) робиться відмітка 
«після інвентаризації». На видаткових документах про активи, які відпущені зі 
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складу під час інвентаризації, з дозволу керівника підприємства у присутності 
членів інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) робиться 
відмітка «після інвентаризації» з посиланням на дату інвентаризаційного опису, 
де записані ці активи, або вони заносяться до окремого інвентаризаційного 
опису, якщо ще не були внесені до інвентаризаційного опису. 

10. На активи, що знаходяться в дорозі, не оплачену у строк покупцями 
відвантажену продукцію (товари) та на ті активи, що перебувають на складах 
інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), 
складаються окремі інвентаризаційні описи. 

11. Бюджетні установи на активи, які їм не належать, але знаходяться в їх 
розпорядженні, також складають окремі описи з розподілом: на орендовані, 
прийняті на відповідальне зберігання, комісію, переробку тощо. 

12. Якщо матеріально відповідальні особи виявлять після інвентаризації 
помилки в інвентаризаційних описах, вони повинні негайно (до відкриття 
складу) заявити про це інвентаризаційній комісії (робочій інвентаризаційній 
комісії), яка після перевірки вказаних фактів та їх підтвердження проводить 
виправлення помилок. 

13. Після закінчення інвентаризації, проведеної робочими 
інвентаризаційними комісіями, інвентаризаційною комісією за участю членів 
робочих інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб можуть 
проводитись контрольні перевірки, але обов’язково до відкриття складу, де 
проводилась інвентаризація. При цьому перевіряються з інвентаризаційного 
опису найбільш суттєві за вартістю активи та ті, що користуються підвищеним 
попитом. 

У разі виявлення значних розходжень між даними інвентаризаційного 
опису і даними контрольної перевірки призначається новий склад робочої 
інвентаризаційної комісії для проведення повторної інвентаризації. 

14. Інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості 
оформлюються відповідно до вимог, установлених Положенням про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за 
№ 168/704 (із змінами), для первинних документів з урахуванням обов’язкових 
реквізитів та вимог, передбачених цим Положенням. Матеріали інвентаризації 
можуть бути заповнені як рукописним способом, так і за допомогою 
електронних засобів обробки інформації. 

Бюджетні установи відомості про результати проведених інвентаризацій 
оформляють за формами, визначеними законодавством. 

15. Інвентаризаційні описи застосовуються для фіксування наявності, стану 
та оцінки активів підприємства та тих активів, які належать іншим 
підприємствам і обліковуються поза балансом. В акті інвентаризації фіксуються 
наявність готівки, грошових документів, бланки документів суворої звітності, 
фінансових інвестицій, а також повнота відображення грошових коштів на 
рахунках у банку (реєстраційних рахунках), дебіторської та кредиторської 
заборгованостей, зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат і доходів 
майбутніх періодів, забезпечень (резервів), які створюються відповідно до 
вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
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національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному 
секторі, міжнародних стандартів та інших актів законодавства. 

16. В інвентаризаційному описі активи наводяться за найменуваннями в 
кількісних одиницях виміру, прийнятих в обліку, окремо за місцезнаходженням 
таких цінностей та особами, відповідальними за їх зберігання, з можливим 
виділенням за субрахунками та номенклатурою. 

На кожній сторінці інвентаризаційного опису вказуються словами число 
порядкових номерів активів та загальна кількість у натуральних вимірах усіх 
активів, що записані на цій сторінці, незалежно від того, в яких одиницях 
виміру (штуках, метрах, кілограмах тощо) вони відображені. 

Акти інвентаризації заповнюються з урахуванням об’єктів інвентаризації, 
при цьому мають бути забезпечені їх ідентифікація та співставлення з даними 
бухгалтерського обліку. 

17. В інвентаризаційних описах (актах інвентаризації) помарок і підчисток 
не допускається. Виправлення помилок повинно робитися в усіх примірниках 
описів шляхом закреслення неправильних записів і написання над ними 
правильних. Виправлення повинні бути підписані всіма членами 
інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та матеріально 
відповідальними особами. 

В інвентаризаційних описах (актах інвентаризації) записи робляться 
послідовно у кожному рядку на окремому аркуші (крім останнього), мають 
бути заповнені всі рядки. На останніх аркушах інвентаризаційного опису (акта 
інвентаризації) незаповнені рядки прокреслюються. 

18. Інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) підписуються всіма 
членами інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та 
матеріально відповідальними особами. При цьому матеріально відповідальні 
особи дають розписку, в якій підтверджується, що перевірка активів відбулася в 
їх присутності, у зв’язку з чим претензій до членів комісії вони не мають, та що 
вони приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі активи. При 
проведенні інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальної особи та 
особа, яка приймає активи, дає розписку про отримання активів, а та, яка 
передає, - про передачу активів. 

19. Після закінчення інвентаризації оформлені інвентаризаційні описи (акти 
інвентаризації) здаються до бухгалтерської служби для перевірки, виявлення і 
відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому кількісні та цінові 
показники за даними бухгалтерського обліку проставляються проти 
відповідних даних інвентаризаційного опису і шляхом співставлення 
виявляються розходження між даними інвентаризації і даними обліку. Також 
бухгалтерська служба підприємства проводить перевірку всіх підрахунків у 
інвентаризаційних описах (актах інвентаризації). Виявлені помилки у цінах, 
таксуванні та підрахунках повинні бути виправлені й завірені підписами всіх 
членів інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) і 
матеріально відповідальних осіб. 

На останній сторінці інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) 
робиться відмітка про перевірку цін, таксування та підрахунки результату за 
підписами осіб, які проводили цю перевірку. 
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20. Бухгалтерською службою складаються звіряльні відомості активів і 
зобов’язань, у яких відображаються розбіжності між даними бухгалтерського 
обліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації). 

Вартість лишків і нестач цінностей в звіряльних відомостях наводиться 
відповідно до їх оцінки в регістрах бухгалтерського обліку. 

На активи, що належать іншим підприємствам, складаються окремі 
звіряльні відомості, копії яких надсилаються власнику. 

Підприємства можуть утворювати уповноважені комісії (призначати 
відповідальних осіб) з метою аналізу результатів інвентаризації активів і 
зобов’язань на предмет їх відповідності критеріям визнання і оцінки, вимогам 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, 
міжнародних стандартів та інших актів законодавства. 

21. Матеріали інвентаризації (описи, акти, звіряльні відомості, протоколи) 
оформляються не менше ніж у двох примірниках. 

22. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї 
компетенції відповідно до галузевих особливостей можуть розробляти на 
основі цього Положення методичні рекомендації. Підприємства можуть 
визначати порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та 
оформлення її результатів у внутрішньому положенні, розробленому відповідно 
до цього Положення та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського 
обліку. 

ІІІ. Порядок інвентаризації активів та зобов’язань 
1. Інвентаризація основних засобів 
1.1. До початку інвентаризації перевіряються: 
наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації на 

основні засоби; 
наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті 

підприємством в оренду, на зберігання, у тимчасове користування. 
При виявленні розбіжностей і неточностей у бухгалтерському обліку або 

технічній документації вносяться відповідні виправлення й уточнення. 
1.2. Інвентаризаційний опис складається за об’єктами основних засобів чи 

групами та окремо за кожною матеріально відповідальною особою. 
Однотипні за технічними характеристиками, призначенням та умовами 

використання, однакової вартості об’єкти основних засобів, що надійшли 
одночасно на підприємство та щодо яких ведеться груповий облік, в 
інвентаризаційному описі наводяться за найменуванням із зазначенням 
кількості цих об’єктів. 

В аналогічному порядку можуть складатися інвентаризаційні описи інших 
необоротних матеріальних активів з урахуванням норм цього розділу. 

1.3. Основні засоби вносяться до інвентаризаційного опису за 
найменуванням відповідно до основного призначення об’єкта із зазначенням 
інвентарного номера, виготовлювача, заводського номера (у разі його 
наявності), року випуску, первісної (переоціненої) вартості, суми зносу, строку 
корисного використання та інших відомостей. 

Об’єкт, що пройшов відновлення, реконструкцію, розширення чи 
переобладнання, внаслідок чого змінилось основне його призначення, 
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вноситься до інвентаризаційного опису під найменуванням, що відповідає 
новому основному призначенню. 

У разі встановлення факту невідображення виконаних робіт капітального 
характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткової 
ліквідації будівель і споруд (знесення окремих конструктивних елементів) в 
бухгалтерському обліку підприємства визначається сума збільшення або 
зменшення балансової вартості об’єкта і в описі відображаються дані про 
проведені зміни. 

Під час інвентаризації машин, обладнання та транспортних засобів 
перевіряються заводські номери кузова, двигуна, шасі тощо. 

Багаторічні насадження вносяться до інвентаризаційного опису за 
культурами, ботанічними сортами із зазначенням року закладення, площі, 
кількості дерев або кущів, за категоріями та їх балансовою вартістю. Іригаційні 
і меліоративні споруди записуються за видом і родом споруд із зазначенням 
їхніх розмірів, року спорудження, балансової вартості та інших відомостей, що 
характеризують їх призначення і стан. 

Під час проведення інвентаризації земельних ділянок, будівель, споруд, 
іншої нерухомості, водоймищ та інших об’єктів природних ресурсів 
перевіряється наявність документів, що підтверджують право власності 
підприємства на ці об’єкти. 

1.4. У разі виявлення придатних для використання об’єктів основних 
засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, інвентаризаційна комісія 
(робоча інвентаризаційна комісія) передає відповідні матеріали керівнику 
підприємства. 

1.5. У разі виявлення об’єктів, що не знаходяться на обліку, а також 
об’єктів, дані про які відсутні в обліку, до інвентаризаційного опису відсутні 
відомості і технічні показники про такі об’єкти вносяться, наприклад, так: про 
будівлі - зазначаються їх призначення, основні матеріали, з яких вони 
побудовані, об’єм (зовнішній чи внутрішній обмір), площа (загальна корисна 
площа), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо. 

Оцінка виявлених об’єктів проводиться за справедливою вартістю. 
1.6. Основні засоби, що ремонтуються на інших підприємствах, вносяться 

до інвентаризаційного опису на підставі документів про передачу об’єктів у 
ремонт. 

1.7. Інвентаризаційною комісією (робочою інвентаризаційною комісією) 
перевіряється правильність присвоєння інвентаризаційних номерів. 

1.8. На основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають 
відновленню, складається окремий інвентаризаційний опис із зазначенням часу 
введення в експлуатацію та причин, що довели до стану непридатності ці 
об’єкти. 

Списання таких об’єктів проводиться у порядку, встановленому 
законодавством. 

1.9. Допускається складання групових інвентаризаційних описів 
малоцінних необоротних матеріальних активів, виданих в індивідуальне 
користування працівників, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети 
осіб (на яких ведуться особові картки) з їх розпискою в інвентаризаційному 
описі. 



65 
 

1.10. Білизна, постільні речі, одяг та взуття одного найменування, близькі за 
розмірами, якостями матеріалу і ціною, вносяться до інвентаризаційного опису 
сумарно, із зазначенням кількості цих предметів та їх номенклатурних номерів. 

Предмети спецодягу і столової білизни, відправлені у прання та ремонт, 
вносяться до інвентаризаційного опису на підставі відомостей-накладних або 
квитанцій надавача послуг. 

1.11. Інвентаризація бібліотечних фондів оформлюється груповими 
інвентаризаційними описами. Під час її проведення виявляються помилки, що 
допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі 
документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів 
перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не 
відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в 
цілому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо. 

У разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук 
у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування 
документом читачем, але не більше одного року. 

2. Інвентаризація нематеріальних активів 
2.1. При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність установлюється 

за документами, що були підставою для оприбуткування, або за документами, 
якими оформлені майнові права. Одночасно на підставі цих документів 
перевіряється обґрунтованість їх оприбуткування. 

2.2. До інвентаризаційного опису вносяться дані про назву нематеріального 
активу, характеристику, призначення, дату придбання (введення в 
експлуатацію), первісну (переоцінену) вартість, суму накопиченої амортизації, 
строк корисного використання, кількість та вартість об’єкта чи групи об’єктів 
нематеріальних активів. Інвентаризаційний опис складається за об’єктами 
нематеріальних активів чи групами однотипних за призначенням і умовами 
використання об’єктів нематеріальних активів та окремо за кожною 
матеріально відповідальною особою. 

2.3. У разі виявлення лишків об’єктів нематеріальних активів до 
інвентаризаційного опису вони вносяться із зазначенням необхідних даних. 
Оцінка таких об’єктів проводиться за справедливою вартістю. Суб’єкти 
державного сектору економіки визначають вартість об’єктів прав 
інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були 
створені (придбані) за державні кошти згідно із законодавством. 

3. Інвентаризація незавершених капітальних інвестицій 
3.1. Наявність і обсяг незавершених капітальних інвестицій 

встановлюються під час проведення інвентаризації шляхом перевірки їх у 
натурі. 

3.2. В інвентаризаційних описах незавершених капітальних інвестицій 
вказуються найменування об’єкта, обсяг виконаних і оплачених робіт за 
видами, конструктивними елементами, устаткуванням. 

3.3. На збудовані об’єкти, що фактично введені в дію повністю або 
частково, але прийняття і введення в дію яких не оформлено належними 
документами, а також на завершені, але з якихось причин не введені в дію 
об’єкти складається окремий інвентаризаційний опис, у якому додатково 
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вказуються причини затримки оформлення здачі в експлуатацію вказаних 
об’єктів. 

3.4. На об’єкти, будівництво яких припинене, а також на проектно-
вишукувальні роботи щодо нездійсненого будівництва, які мають бути списані 
з балансу, складаються окремі інвентаризаційні описи, в яких наводяться дані 
про характер виконаних робіт і їх вартість згідно з кошторисом із зазначенням 
причин припинення (нездійснення) будівництва. Списання таких витрат 
проводиться відповідно до чинного законодавства. 

3.5. Під час інвентаризації перевіряється наявність у складі незавершених 
капітальних інвестицій обладнання та устаткування, що передане для монтажу, 
який фактично не розпочато, а також встановлюється стан законсервованих і 
тимчасово зупинених будівельних об’єктів, розробок, нематеріальних активів, 
на які складається окремий інвентаризаційний опис. 

4. Інвентаризація запасів 
4.1. Інвентаризація запасів проводиться за місцями зберігання та окремо за 

матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації 
записуються в інвентаризаційні описи за найменуванням із зазначенням 
номенклатурного номера (за його наявності), виду, групи, сорту, одиниці 
виміру, ціни, суми та кількості (рахунок, вага або міра), фактично встановлених 
на дату інвентаризації, та за даними бухгалтерського обліку. 

На малоцінні та швидкозношувані предмети, які обліковуються в 
оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складаються, а перевіряється 
фактична наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом 
зіставлення з відомістю оперативного обліку. Виявлена при цьому нестача 
предметів оформлюється актом. 

Спецодяг та предмети індивідуального користування, відправлені у прання 
та ремонт, перевіряються на підставі документів надавача послуг. 

4.2. Інвентаризаційна комісія у присутності матеріально відповідальних осіб 
перевіряє фактичну наявність запасів шляхом їх перерахунку, переважування 
чи перемірювання. Не допускається вносити до інвентаризаційних описів дані 
про залишки активів зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними 
обліку без перевірки їх фактичної наявності. 

Кількість запасів, що зберігаються в непошкодженій упаковці 
постачальника, може визначатися на підставі документів з обов’язковою 
перевіркою наявності в натурі частини вказаних цінностей. 

4.3. На запаси, що перебувають в дорозі, не оплачену у строк покупцями 
відвантажену продукцію (товари) та на запаси, що перебувають на складах 
інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), 
складається окремий інвентаризаційний опис та перевіряється обґрунтованість 
сум, що відображені на рахунках бухгалтерського обліку. Такі суми можуть 
бути визнані, якщо вони підтверджені належно оформленими документами, 
зокрема рахунками постачальників, копіями платіжних вимог (рахунків-
фактур), що пред’явлені покупцям, охоронними розписками, які переоформлені 
на дату проведення інвентаризації або близьку до неї. 

4.4. Виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані запаси 
вносяться до окремого інвентаризаційного опису, в якому вказуються 
найменування відповідних запасів, їх кількість, причини, ступінь і характер 
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псування, пропозиції щодо їх знецінення, списання або можливості 
використання цих предметів у господарських цілях. 

4.5. Тара наводиться в інвентаризаційному описі за видами, цільовим 
призначенням і якісним складом (нова, яка була у вжитку, така, що потребує 
ремонту, тощо). На тару, що стала непридатною, складається акт на списання із 
зазначенням причин псування. 

4.6. При інвентаризації незавершеного виробництва в інвентаризаційних 
описах вказуються найменування заділу, стадія та ступінь їх готовності, 
кількість або обсяг виконаних робіт. 

Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають біля 
робочих місць і не піддавались обробці, до опису незавершеного виробництва 
не включаються, а фіксуються в окремих інвентаризаційних описах. 

Кількість сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси 
або суміші в незавершеному виробництві, визначається технічними 
розрахунками у порядку, встановленому на підприємстві, якщо інше не 
передбачено законодавством. 

На незакінчений ремонт будівель, споруд, машин, обладнання, 
енергетичних установок та інших об’єктів складається окремий 
інвентаризаційний опис, в якому вказуються: найменування об’єкта, що 
ремонтується, опис і відсоток виконаних робіт. 

4.7. Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт проводиться за 
темами (договорами), при цьому встановлюються: 

наявність договору із замовником; 
правильність відображення фактичних витрат за темою та наявність 

невикористаних матеріальних цінностей; 
причини значного або необґрунтованого відхилення фактичних витрат від 

кошторисної вартості; 
врахування витрат за закінченими і сплаченими замовником роботами. 
5. Інвентаризація біологічних активів 
5.1. Довгострокові біологічні активи рослинництва до інвентаризаційного 

опису вносяться за культурами, ботанічними сортами із зазначенням року 
закладення, площі, кількості дерев або кущів, за категоріями та їх балансовою 
вартістю. 

5.2. Довгострокові біологічні активи тваринництва, зокрема доросла 
продуктивна і робоча худоба, вносяться до інвентаризаційних описів із 
зазначенням номера худоби (бирки), клички, віку, породи, угодованості, живої 
маси (ваги) (маса (вага) коней, мулів не вказується). 

Велика рогата худоба, робоча худоба, свині (матки і кнури) і особливо цінні 
екземпляри овець та іншої худоби вносяться до окремих інвентаризаційних 
описів. 

Інша худоба основного стада, що враховується у груповому порядку, 
вноситься до інвентаризаційних описів за групами згідно з віком і статтю із 
зазначенням кількості голів і живої маси (ваги) по кожній групі. 

5.3. Поточні біологічні активи тваринництва в частині молодняку тварин на 
вирощуванні та тварини на відгодівлі вносяться до інвентаризаційних описів 
окремо із зазначенням інвентарних номерів, кличок, статі, масті, породи тощо. 
Інші поточні біологічні активи тваринництва, що обліковуються у груповому 
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порядку, вносяться до інвентаризаційного опису за віком та статевими групами 
із зазначенням кількості голів та живої ваги у кожній групі. 

5.4. Інвентаризаційні описи щодо біологічних активів тваринництва 
складаються за видами тварин окремо у фермах, цехах, відділеннях, бригадах і 
за матеріально відповідальними особами. 

5.5. Інвентаризація поточних біологічних активів рослинництва 
проводиться за видами таких активів, при цьому перевіряються натуральні 
показники (площі, засіяні озимими культурами, кількість рослин у парниках і 
теплицях, закладених садах, ягідниках і виноградниках). 

6. Інвентаризація готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків 
документів суворої звітності 

6.1. Наявність готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових 
документів (сплачених санаторно-туристичних путівок, поштових марок тощо) 
і бланків документів суворої звітності встановлюється інвентаризацією та 
оформляється актом інвентаризації. 

Інвентаризація кас на підприємстві проводиться відповідно до Положення 
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року 
№ 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 
40/10320. 

В акті інвентаризації наявності готівки вказуються фактичний залишок та 
залишок за даними обліку і визначається результат інвентаризації. 

Відомості про готівку в іноземній валюті вносяться до акта інвентаризації із 
зазначенням назви і суми іноземної валюти, курсу Національного банку 
України на початок робочого дня інвентаризації, суми іноземної валюти в 
перерахунку на грошову одиницю України. 

До акта інвентаризації грошових документів, бланків документів суворої 
звітності вносяться дані про назву, номер, серію і номінальну вартість. 

6.2. При інвентаризації коштів, що перебувають у дорозі, звіряються суми, 
що зазначені в рахунку, з даними квитанцій установи банку, поштового 
відділення, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку. 

6.3. Інвентаризація коштів на розрахункових, поточних, валютних, 
реєстраційних та інших рахунках, на акредитивах проводиться шляхом звірки 
залишків сум за даними бухгалтерського обліку підприємства з даними виписок 
банку. 

6.4. При інвентаризації цінних паперів в документарній формі 
встановлюються: 

наявність цінних паперів; 
правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі 

підприємства цінних паперів; 
повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів від 

фінансових інвестицій. 
Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із 

зазначенням в акті інвентаризації назви, серії, номера, номінальної і балансової 
вартості, строків їх погашення. 

6.5. Інвентаризація цінних паперів у бездокументарній формі, переданих 
підприємством на зберігання депозитарним установам, полягає у звірці 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
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залишків, відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку 
підприємства, з даними виписок з рахунків в цінних паперах підприємства, 
виданих депозитарними установами. 

6.6. До окремого акта інвентаризації вносяться дані про довготермінові та 
короткотермінові фінансові інвестиції в частки (паї) в статутних капіталах 
інших підприємств. Інвентаризація проводиться шляхом звірки установчих 
документів з даними бухгалтерського обліку підприємства. 

6.7. В акті інвентаризації вказуються: назва фінансової інвестиції (акції, 
облігації, частки (паї) тощо), назва цінних паперів, якими оформлені фінансові 
інвестиції, дата і термін вкладу, номер і серія цінних паперів, назва документа, 
що підтверджує фінансові інвестиції (засновницький договір, інші угоди, 
виписки банків, накладні на передачу устаткування тощо), сума, вид вкладу. 

7. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей 
7.1. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей полягає у 

звірці документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обґрунтованості сум, 
відображених на відповідних рахунках, та оформлюється актом інвентаризації. 

7.2. При інвентаризації усім дебіторам підприємства-кредитори повинні 
передати виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які 
пред’являються інвентаризаційній комісії (робочій інвентаризаційній комісії) 
для підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори мають 
підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення. 

В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені 
або залишились нез’ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами 
відображаються кожною стороною в сумах, що випливають із записів у 
бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними. 

7.3. Дебіторська і кредиторська заборгованості перевіряються щодо 
дотримання строку позовної давності, обґрунтованості сум, які обліковуються 
на рахунках обліку розрахунків з покупцями, замовниками, постачальниками, 
підрядниками, одержаних і виданих векселів, одержаних позикових коштів, 
наданих кредитів (позик), з підзвітними особами, депонентами, іншими 
дебіторами і кредиторами. 

7.4. Під час інвентаризації розрахунків шляхом документальної перевірки 
установлюються: 

правильність розрахунків із банками, контролюючими органами, іншими 
підприємствами, а також зі структурними підрозділами підприємства, 
виділеними на окремі баланси; 

заборгованість підзвітних осіб, а також правильність і обґрунтованість сум 
заборгованості за нестачами і крадіжками. Інвентаризація заборгованості за 
нестачами і втратами від псування цінностей полягає у перевірці причин, через 
які затримується розгляд матеріалів щодо виявленої нестачі та віднесення її на 
винних осіб або списання у встановленому порядку; 

правильність і обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської і 
депонентської заборгованостей, у тому числі суми кредиторської і 
депонентської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув; 

реальність заборгованості працівникам з оплати праці та громадянам 
(безпосередньо або через роботодавців) за соціальними виплатами, 
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визначеними законодавством, а також із безготівкових розрахунків за цими 
виплатами. 

7.5. В акті інвентаризації вказуються найменування проінвентаризованих 
субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської 
заборгованостей, безнадійних боргів та кредиторської і дебіторської 
заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув. 

До акта інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську і 
кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув, із 
зазначенням найменування і місцезнаходження таких дебіторів або кредиторів, 
суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості (для бюджетних 
установ - листи до установ вищого рівня з приводу виділення коштів для 
погашення такої заборгованості). 

В акті інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних 
збитків вказуються прізвище боржника, за що і коли виник борг, дата 
прийняття судового рішення або іншого органу (добровільної згоди боржника) 
про відшкодування суми матеріальної шкоди, а якщо таке рішення не прийняте, 
то зазначаються дата пред’явленого підприємством позову і сума 
заборгованості на дату інвентаризації. 

Окремо складається акт інвентаризації кредиторської заборгованості, строк 
позовної давності якої минув і яка планується до списання. В бюджетних 
установах такий акт затверджується керівником бюджетної установи. 

7.6. Інвентаризація коштів цільового фінансування полягає у перевірці 
обґрунтованості їх залишку шляхом зіставлення даних про надходження на 
підприємство коштів цільового фінансування та їх використання відповідно до 
їх цільового призначення. 

8. Інвентаризація витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та 
резервів 

8.1. При інвентаризації забезпечень перевіряються їх правильність і 
обґрунтованість, створюваних на: виплату відпусток працівникам; додаткове 
пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов’язань; реструктуризацію, 
виконання зобов’язань при припиненні діяльності; виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів та інші цілі, передбачені національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, міжнародними 
стандартами та іншими актами законодавства. 

8.2. Залишок забезпечення на виплату відпусток, у тому числі відрахування 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на 
кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості 
днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та 
середньоденній оплаті праці працівників. Середньоденна оплата праці 
визначається відповідно до законодавства. 

8.3. При інвентаризації забезпечення на виплату передбаченої 
законодавством винагороди за вислугу років, у тому числі відрахувань на 
державне соціальне страхування з цих сум, уточнюється розмір забезпечення, 
який не повинен перевищувати суми нарахованої винагороди і підлягає 
віднесенню на витрати. 
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8.4. Інвентаризація страхового резерву небанківської фінансової установи, 
що створюється для покриття ризиків неповернення основного боргу за 
кредитами, полягає в обґрунтуванні відповідності залишку вказаного резерву 
граничному розміру такого резерву на дату інвентаризації, який обчислюється 
відповідно до законодавства. 

8.5. Інвентаризація резерву сумнівних боргів полягає в перевірці 
обґрунтованості визначення суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу 
застосування методу розрахунку резерву сумнівних боргів, встановленого 
відповідно до облікової політики. 

8.6. До акта інвентаризації включаються: визначена за результатами 
інвентаризації сума витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечення (за його 
видами) і резерву сумнівних боргів разом із відповідними розрахунками, а 
також відповідні суми за даними бухгалтерського обліку. 

ІV. Перевірка та оформлення результатів інвентаризації 
1. Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю 

активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в 
звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються 
інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення 
інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику 
підприємства. У протоколі наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а також 
пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм 
природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування 
цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким 
втратам і нестачам. Підприємства можуть додавати до протоколів іншу 
інформацію, що є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання і оцінки 
активів і зобов’язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій 
звітності. 

2. Протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником 
підприємства протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації. 

3. Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу 
інвентаризаційної комісії відображаються у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація. 

4. Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю 
активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку регулюються 
підприємствами в такому порядку: 

основні засоби, нематеріальні активи, які виявлені в лишках, підлягають 
оприбуткуванню зі збільшенням доходів майбутніх періодів (доходів 
спеціального фонду бюджетної установи); 

цінні папери, грошові кошти, їх еквіваленти та інші оборотні матеріальні 
цінності, які виявлені в лишках, підлягають оприбуткуванню зі збільшенням 
доходу звітного періоду підприємства (доходу спеціального фонду бюджетної 
установи); 

нестача запасів у межах установлених норм природного убутку, виявлена 
під час інвентаризації, списується за розпорядженням керівника підприємства 
на витрати. Норми природного убутку можуть застосовуватися лише у разі 
виявлення фактичних нестач і після взаємозаліку нестач цінностей і лишків 
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внаслідок пересортиці. За відсутності норм природного убутку втрата 
розглядається як нестача понад норму; 

нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від 
псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних 
осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, у разі якщо винні 
особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до 
моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із 
законодавством. 

5. Взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці допускається 
тільки щодо запасів однакового найменування і в тотожній кількості за умови, 
що лишки і нестачі утворились за один і той самий період, що перевіряється, та 
в однієї і тієї самої матеріально відповідальної особи. 

Міністерства, інші органи виконавчої влади, до сфери управління яких 
належать підприємства, можуть установлювати порядок, відповідно до якого 
такий залік може бути допущений стосовно однієї і тієї самої групи запасів, 
якщо цінності, що входять до її складу, мають схожість за зовнішнім виглядом 
або упаковані в однакову тару (у разі відпуску їх без розпаковки тари). 

У разі взаємозаліку нестач і лишків внаслідок пересортиці, коли вартість 
запасів, що виявились у нестачі, більше вартості запасів, що виявились у 
надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб. 

Якщо особи, винні в пересортиці, не встановлені, то сумові різниці 
розглядаються як нестачі цінностей понад норми природного убутку з 
віднесенням їх до складу витрат у порядку, визначеному пунктом 4 цього 
розділу. За такими сумовими різницями в протоколах інвентаризаційної комісії 
повинні бути наведені причини, з яких різниці не можуть бути віднесені на 
винних осіб. 

Перевищення вартості запасів, що виявились у лишку, порівняно з вартістю 
запасів, що виявились у нестачі внаслідок пересортиці, відноситься на 
збільшення даних обліку відповідних запасів та доходів у порядку, 
визначеному пунктом 4 цього розділу. 

6. Розмір збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) 
матеріальних цінностей визначається відповідно до законодавства. 

7. Бюджетними установами у разі встановлення нестач або втрат, які 
виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом 5 днів після 
встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам, а на суму 
виявлених нестач і втрат подається цивільний позов. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК 
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТАОБЛІК ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ 

ПОСІБНИКІВ У БІБЛІОТЕЧНИХФОНДАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  
22.08.2017 № 1228 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF/paran123#n123
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2014 року № 630, та з метою комплектування підручників та навчальних 
посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних 
навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
державної та комунальної форм власності, яке може здійснюватися шляхом 
списання за актом підручників і навчальних посібників, НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і 
навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 
грудня 2013 року № 1686, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 
грудня 2013 року за № 2137/24669, такі зміни: 

1) у розділі ІІ: 
абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції: 
«Списання здійснюється на підставі акта про списання з балансу 

бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури за формою 
згідно з додатком 4 до цієї Інструкції»; 

пункт 11 викласти в такій редакції: 
«11. Списані згідно з актом підручники і навчальні посібники передаються 

до установ, що займаються заготівлею вторинної сировини. Кошти, одержані 
від списаних підручників і навчальних посібників, перераховуються на 
відповідний поточний рахунок загальноосвітнього, професійно-технічного 
навчального закладу чи вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації і 
повинні бути використані для придбання необхідних навчальних підручників і 
посібників.»; 

2) доповнити Інструкцію новим додатком 4, що додається. У зв’язку з 
цим додаток 4вважати додатком 5. У тексті Інструкції посилання на додаток 4 
замінити посиланням на додаток 5. 

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій забезпечити контроль за виконанням цього 
наказу. 

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України в установленому порядку. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Хобзея П.К. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ТИПОВИХ 
ШТАТНИХ НОРМАТИВІВ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
27.09.2012 р.  № 1058 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
                                                                                 15 жовтня 2012 р. за № 1729/22041 
Відповідно до частини шостої статті 30 Закону України «Про вищу 

освіту» та частини першої статті 12 Закону України «Про бібліотеки і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran18#n18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran77#n77
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran36#n36
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13/paran62#n62
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
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бібліотечну справу» та з метою упорядкування штатів бібліотек вищих 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Типову структуру бібліотек вищих навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації, що додається. 

2. Затвердити Типові штатні нормативи бібліотек вищих навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації, що додаються. 

3. Керівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в складі 
яких є бібліотеки, привести штатні розписи закладів у відповідність до цього 
наказу. При цьому з метою економного і раціонального використання коштів та 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року 
№ 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів 
державної влади та інших державних органів» не допускати збільшення 
чисельності працівників, що склалася на 1 вересня 2012 року. 

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду 
навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади. 

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити 
державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - 
керівника апарату Кулікова П.М. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
ТИПОВА СТРУКТУРА  

бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 
І група за оплатою праці (середньорічна кількість користувачів понад 

40 тис., середньорічна кількість книговидач понад 1 млн) 
1. Відділ комплектування документів з секторами: 
комплектування документів; 
обліку документів; 
списання документів; 
книгообміну та обмінних фондів. 
2. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів з секторами: 
каталогізування; 
періодичних видань; 
консультації користувачів. 
3. Відділ зберігання фондів з секторами: 
гігієни та реставрації; 
палітурних, художніх та інших робіт. 
4. Відділ рідкісних книг та рукописів (створюється при наявності 

виділеного фонду не менше 5 тис. примірників). 
5. Відділ обслуговування науковою літературою з секторами: 
абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 
читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 
міжбібліотечного абонементу. 
6. Відділ обслуговування навчальною літературою з секторами: 
абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1729-12#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1729-12#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1730-12/paran120#n120
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1730-12/paran120#n120
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читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 
літератури). 

7. Відділ культурно-просвітницької роботи. 
8. Галузеві відділи. 
9. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами: 
інформаційно-бібліографічного обслуговування; 
наукової бібліографії; 
інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів. 
10. Науково-методичний відділ з секторами: 
методичної роботи; 
науково-дослідної роботи. 
11. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з 

секторами: 
підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного 

забезпечення; 
комп’ютерного забезпечення. 
12. Служби допоміжних та господарських робіт з сектором копіювально-

множильних робіт. 
ІІ група за оплатою праці (середньорічна кількість користувачів від 10 до 40 

тис., середньорічна кількість книговидач від 600 тис. до 1 млн) 
1. Відділ комплектування документів з секторами: 
комплектування документів; 
обліку документів; 
списання документів; 
книгообміну та обмінних фондів. 
2. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів з секторами: 
каталогізування; 
періодичних видань; 
консультації користувачів. 
3. Відділ зберігання фондів з секторами: 
гігієни та реставрації; 
палітурних, художніх та інших робіт. 
4. Відділ рідкісних книг та рукописів (створюється при наявності 

виділеного фонду не менше 5 тис. примірників). 
5. Відділ обслуговування науковою літературою з секторами: 
абонементів (за категорією користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 
читальних залів (за категорією користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 
міжбібліотечного абонементу. 
6. Відділ обслуговування навчальної літератури з секторами: 
абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 
читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 

літератури). 
7. Відділ культурно-просвітницької роботи. 
8. Галузеві відділи. 
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9. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами: 
інформаційно-бібліографічного обслуговування; 
наукової бібліографії; 
інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів. 
10. Науково-методичний відділ. 
11. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з 

секторами: 
підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного 

забезпечення; 
комп’ютерного забезпечення. 
12. Служби допоміжних та господарських робіт з сектором копіювально-

множильних робіт. 
ІІІ група за оплатою праці (середньорічна кількість користувачів від 5 до 10 

тис., середньорічна кількість книговидач від 300 тис. до 600 тис.) 
1. Відділ комплектування та наукової обробки документів з секторами: 
комплектування та обліку документів; 
каталогізування. 
2. Відділ зберігання фондів з сектором: 
палітурних, художніх та інших робіт. 
3. Відділ обслуговування з секторами: 
абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 
читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами 

літератури); 
культурно-просвітницької роботи. 
4. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами: 
інформаційного обслуговування; 
довідково-бібліографічного обслуговування. 
5. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з 

секторами: 
підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного 

забезпечення; 
комп’ютерного забезпечення. 
6. Галузеві відділи. 
7. Служби допоміжних та господарських робіт з сектором копіювально-

множильних робіт. 
IV група за оплатою праці (середньорічна кількість користувачів від 3 до 5 

тис., середньорічна кількість книговидач від 180 до 300 тис.) 
1. Відділ комплектування та наукової обробки документів з секторами: 
комплектування та обліку документів; 
каталогізування. 
2. Відділ обслуговування і зберігання фондів з секторами: 
абонементів; 
читальних залів; 
культурно-просвітницької роботи. 
3. Інформаційно-бібліографічний відділ. 
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4. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з 
секторами: 

підтримки автоматизованої бібліотечної системи 
та програмного забезпечення; 
комп’ютерного забезпечення. 
Кількість відділів та секторів в бібліотеках не повинна перевищувати 

визначену цією Типовою структурою норму. 
Галузеві відділи виділяються при умові територіальної роз’єднаності 

підрозділів вищого навчального закладу. До галузевих відділів відносяться 
також: відділ спеціальних видів технічної документації, відділ періодики та 
інші. 

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК 
12.12.2012  № 1398 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 
пункту 4Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, 
затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року 
№ 402, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників бібліотек, що 
додаються. 

2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не 
застосовуються на території України, Правила техніки безпеки в бібліотеках, 
затверджені наказом Мінкультури СРСР від 01 вересня 1975 року (НПАОП 
92.51-1.01-75). 

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України 
(Хохотва О. І.) у встановленому порядку: 

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 

3.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з 
питань охорони праці. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної 

служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І. 
ПРАВИЛА  

охорони праці для працівників бібліотек 
I. Загальні положення 
1.1. Ці Правила поширюються на бібліотеки незалежно від форм власності 

та відомчого підпорядкування. 
1.2. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки, спрямовані на збереження 

життя, здоров’я і працездатності працівників бібліотек. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/402/2011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0074811-12/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0074811-12/paran12#n12
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1.3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців і працівників 
бібліотек. 

II. Визначення термінів 
2.1. В цих Правилах терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 
2.2. Інші терміни вживаються в таких значеннях: 
бібліотечні засоби транспортування – спеціалізовані засоби переміщення 

одиниць бібліотечного фонду, що використовуються в бібліотеках 
(транспортери, вертикальні та підвісні контейнери, пересувні візки тощо); 

каталог – систематизований перелік документів бібліотечного фонду із 
зазначенням місць їх зберігання, що ведеться на паперових картках або в 
електронній формі; 

книгосховище (фондосховище) – спеціально облаштоване приміщення для 
розміщення і зберігання документів бібліотечного фонду (книг, журналів, 
рукописів тощо); 

стелаж – конструкція (пристрій) для зберігання книжок та інших 
матеріальних цінностей; 

читальний зал – спеціально облаштоване приміщення, обладнане робочими 
столами для користувачів і призначене для роботи користувачів з документами 
бібліотечного фонду. 

III. Основні вимоги з охорони праці 
3.1. Відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04), в 
бібліотеках створюється служба охорони праці або призначається відповідальна 
особа з питань охорони праці. 

3.2. Навчання і перевірку знань працівників бібліотек з питань охорони 
праці проводять відповідно до вимог Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 
2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 
2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05). 

3.3. Розробку і затвердження інструкцій, положень про охорону праці, що 
діють у межах установи й установлюють правила виконання робіт і поведінки 
працівників на території бібліотек, у приміщеннях та на робочих місцях, 
здійснюють відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці 
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за 
№ 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та Порядку опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, 
затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною 
праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93). 

3.4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві здійснюють відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
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України від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”. 

3.5. Працівники бібліотек безоплатно забезпечуються спеціальним одягом 
відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за 
№ 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). 

3.6. Проведення медичних оглядів працівників бібліотек здійснюється 
відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
23 липня 2007 року за № 846/14113. 

IV. Загальні вимоги безпеки 
1. Вимоги безпечного використання територій, будівель, споруд та 

інженерних мереж бібліотек 
1.1. Забезпечення надійності й безпечної експлуатації виробничих будівель, 

споруд та інженерних мереж бібліотек здійснюється відповідно до Положення 
про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, 
затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 
житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-
4.01-98); Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації 
виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету 
України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за 
№ 423/2863. 

1.2. Забезпечення пожежної безпеки у бібліотеках здійснюється відповідно 
до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року 
№ 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиціії України 04 листопада 2004 року 
за № 1410/10009 (далі – НАПБ А.01.001-2004). 

1.3. Територію господарського подвір'я бібліотек утримують відповідно до 
вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 
місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
05 квітня 2011 року за № 457/19195. 

1.4. Приміщення бібліотек повинні відповідати проектній документації, 
затвердженій в установленому порядку. 

2. Протипожежні вимоги 
2.1. Приміщення бібліотек укомплектовується справними та перевіреними 

засобами пожежогасіння відповідно до вимог Типових норм належності 
вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
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Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153 (НАПБ 
Б.3.001-2004). 

2.2. Засоби пожежогасіння розміщують біля входів, у вестибюлях, у 
коридорах, проходах та інших доступних місцях. 

2.3. У бібліотеках розробляються схеми евакуації користувачів і 
працівників, а також план заходів та дій адміністрації та працівників на випадок 
винекнення пожежі. 

3. Вимоги безпечної експлуатації систем освітлення та електрообладнання 
3.1. Експлуатацію ліній електромереж та електроустановок здійснюють 

відповідно до вимогПравил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці 
Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за 
№ 93/2533 (далі – НПАОП 40.1-1.21-98). 

3.2. Усі світильники загального та місцевого освітлення обладнуються 
захисною арматурою. Використання світильників загального та місцевого 
освітлення без захисної арматури заборонено. 

3.3. У приміщеннях сховищ розміщення силових та освітлювальних 
розподільчих пристроїв не допускається. 

3.4. Освітлення в будівлях і приміщеннях бібліотек має забезпечувати 
нормативний рівень освітлення на робочих місцях. У приміщеннях для 
каталогів, робочих кімнатах і кабінетах застосування лише місцевого 
освітлення не дозволяється. 

3.5. У приміщеннях книгосховищ проходи облаштовуються постійним 
штучним освітленням. Вмикання освітлення здійснюєтся пусковою арматурою, 
яка розташовується при вході в приміщення. 

3.6. Виходи з приміщень, проходи, шляхи евакуації в бібліотеках 
облаштовуються системами аварійного освітлення. Системи аварійного 
освітлення повинні зберігати працездатність в разі відключення центрального 
електропостачання. 

3.7. Заземлення (занулення) електрообладнання, що експлуатується в 
бібліотеках, здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні 
заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд», затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 29 березня 2006 року № 97. 

3.8. Працівники щодня перед вмиканням електрообладнання повинні 
візуально перевірити наявність та справність заземлювальних мереж. 

3.9. Періодичність випробувань електромереж та електрообладнання 
визначається відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98, а також інструкціями 
заводів-виробників. За відсутності інформації про періодичність випробувань 
конкретні терміни випробувань і вимірювань параметрів визначаються особою, 
відповідальною за електрогосподарство. 

3.10. Обслуговування, ремонт та чищення освітлювальних приладів, що 
встановлені на висоті вище ніж 1,3 м, необхідно здійснювати з додержанням 
вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених 
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
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гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 
0.00-1.15-07). 

3.11. Експлуатацію ліфтів необхідно здійснювати відповідно до 
вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628 (НПАОП 
0.00-1.02-08). 

4. Вимоги безпечного використання систем вентиляції та кондиціонування 
повітря 

4.1. Усі приміщення бібліотек повинні бути обладнані системами вентиляції 
і кондиціонування. 

4.2. Усі повітропроводи, повітряні канали, глушники та вентиляційне 
обладнання необхідно не рідше одного разу на півріччя очищувати від пилу. 

4.3. Повітрообмін у читальних залах, фондосховищах, реставраційних 
майстернях та робочих приміщеннях повинен забезпечувати параметри 
мікроклімату відповідно до Санітарних норм мікроклімату виробничих 
приміщень ДСН 3.3.6.042-99, установлених постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42. Режим роботи систем 
вентиляції повинен забезпечувати в залах для користувачів повітряне 
середовище в межах зазначених параметрів і підтримувати його протягом часу 
перебування користувачів. 

5. Вимоги безпечної експлуатації систем пиловидалення 
5.1. Стаціонарні пилезбірники і трубопроводи систем пиловидалення 

очищають від забруднення один раз на місяць. 
5.2. Пересувні електричні пилососні установки очищають від забруднення 

після кожного використання. 
5.3. Якщо використання пересувних електричних пилососних установок 

неможливе, слід керуватися вимогами інструкцій по догляду за книжковим 
фондом. 

6. Вимоги безпеки при водозабезпеченні 
Для питних потреб використовується вода, яка відповідає вимогам ГОСТ 

2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества». 
7. Вимоги безпечного перебування в читальних залах 
7.1. Читальні зали в бібліотеках повинні забезпечувати комфортні і безпечні 

умови перебування в них і безперешкодну евакуацію у випадку пожежної або 
іншої небезпеки. 

7.2. Рух по проходах повинен бути безперешкодним. 
7.3. Розташування меблів в читальних залах не повинно перешкоджати руху 

працівників. Розташування меблів, розмір і облаштування дверей у читальних 
залах повинні відповідати вимогам Закону України «Про пожежну 
безпеку» та НАПБ А.01.001–2004. 

7.4. Килимові покриття мають відповідати вимогам пожежної безпеки за 
показниками токсичності, димоутворення та поширення полум’я, 
визначеним НАПБ А.01.001–2004. 
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7.5. Усі види реклами, портрети, електроапаратура для підсвічування й інші 
предмети надійно підвішуються та закріпляються. 

8. Вимоги безпечного використання каталогів 
8.1. Каталожні шафи необхідно встановлювати в окремому, достатньою 

мірою освітленому приміщенні з дотриманням вимог Закону України «Про 
пожежну безпеку» та НАПБ А.01.001–2004. 

8.2. Каталожні шафи повинні розташовуватися вздовж стін приміщення. 
Висота шаф повинна бути не більше ніж 2 метри, щоб була можливість 
діставати верхні ящички, стоячи на підлозі. 

8.3. Вага картотечних ящичків не повинна перевищувати 7 кг. Для 
запобігання випаданню ящичків при їх максимальному витяганні вони 
обладнуються відповідними обмежувальними пристроями. 

8.4. Ширина проходів між каталожними шафами та встановленими 
робочими столами повинна бути не менше ніж 1,2 м. 

8.5. Робоче місце чергового бібліотекаря, адміністратора розташовують в 
такому місці, щоб була можливість спостерігати за усім приміщенням. 

9. Вимоги безпечного використання комп’ютерних залів 
9.1. Приміщення бібліотек, де експлуатується комп’ютерна техніка, 

облаштовуються відповідно до вимог Правил охорони праці під час 
експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП 
0.00-1.28-10). 

9.2. Під час роботи з комп’ютерною технікою слід дотримуватися режимів 
праці і відпочинку відповідно до вимог відповідних державних санітарних 
правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-
обчислювальних машин. 

10. Вимоги безпечної експлуатації стелажного обладнання 
10.1. Стелажі повинні забезпечувати безпечне розміщення літератури в 

сховищах, читальних залах, фондах. 
10.2 Стелажі виготовляються відповідно до технічної документації і 

надійно закріплюються. Високі однобічні стелажі повинні кріпитися до стін або 
інших будівельних конструкцій. 

10.3. Конструкція стелажа повинна бути розрахована на стійкість та 
навантаження. На кожному стелажі має бути табличка з інформацією про 
допустиме навантаження. Не допускається заповнювати стелажі понад 
розрахункове навантаження. 

10.4. З метою кращого освітлення проходів між стелажами стелажі слід 
розташовувати перпендикулярно до вікон. 

10.5. Нижня полиця стелажів повинна бути встановлена вище підлоги не 
менше ніж на 10 см, що повинно забезпечити можливість прибирання пилу під 
стелажами. 

10.6. Висота стелажів повинна бути такою, щоб була можливість брати 
книжки з верхньої полиці, не застосовуючи високих драбин. 

10.7. На верхніх полицях слід розташовувати фонди, що рідко 
використовуються. 
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10.8. Книжки та газети на стелажі слід укладати таким чином, щоб вони не 
виступали за межі полиць. 

10.9. Відстань між паралельно розташованими стелажами повинна бути не 
менше ніж 1 м; між торцями стелажів та елементами конструкцій або 
інженерного обладнання не менше ніж 0,45 м; стіною та стелажем, що 
розташований паралельно стіні, не менше ніж 0,75 м. 

11. Вимоги безпеки при перевезенні документів 
11.1. Бібліотечні засоби транспортування, що використовуються для 

транспортування одиниць бібліотечного фонду, повинні мати технічну і 
експлуатаційну документацію та відповідати вимогам Закону України «Про 
пожежну безпеку» та НАПБ А.01.001–2004. Перед експлуатацією необхідно 
візуально перевіряти справність бібліотечних засобів транспортування. 

11.2. Засоби транспортування слід розташовувати таким чином, щоб 
максимальна відстань перенесення літератури вручну була не більше ніж 8 м. 

11.3. При переході транспортерів або вертикальних конвеєрів з поверху на 
поверх або з одного приміщення в інше слід передбачати пристрій для ізоляції 
місць перетинів на випадок зупинки механізму або пожежі. 

11.4. Засоби транспортування, що є джерелом шуму, слід обладнувати 
засобами шумопоглинання для забезпечення вимог Санітарних норм 
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, установлених 
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 
1999 року № 37, та Санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації 
ДСН 3.3.6.039-99, установлених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39. 

11.5. Пуск засобів транспортування повинен здійснюватися оператором з 
одного місця і супроводжуватися світловою та звуковою сигналізацією. 

11.6. Для аварійної зупинки засобів транспортування на всіх робочих місцях 
необхідно облаштувати кнопки вимикання. 

11.7. Дверцята на завантажувальних вікнах вертикальних конвеєрів 
обладнуються справними кінцевими вимикачами, які не дозволяють пуск 
конвеєра при відкритих дверцятах. 

11.8. З метою запобігання травмуванню працівників падаючими книжками 
траса вертикального або підвісного конвеєрів повинна бути захищена 
суцільним або сітчастим огородженням. 

11.9. На випадок обриву троса або цепу засобів транспортування останній 
має бути обладнаний спеціальними уловлювачами. 

11.10. Рами засобів транспортування необхідно заземлювати. 
12. Вимоги безпечного проведення реставрації, консервування та санітарно-

гігієнічної обробки бібліотечного фонду 
12.1. Роботи з реставрації, консервування та санітарно-гігієнічної обробки 

бібліотечного фонду повинні здійснюватися в спеціальних відокремлених 
приміщеннях. 

12.2. Освітлювальна арматура повинна бути в волого- та пилезахисному 
виконанні. 

12.3. Підлога та стіни приміщення повинні мати покриття, яке дозволяє 
здійснювати вологе прибирання. 
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12.4. Робочі столи реставраторів обладнуються автономною місцевою 
витяжною вентиляцією та місцевим освітленням. 

12.5. Столи повинні мати гладку поверхню без тріщин і ушкоджень та бути 
розташовані таким чином, щоб прохід між ними при двосторонньому 
розміщенні робочих місць був не менше ніж 1,5 м., а при односторонньому – не 
менше ніж 1 м. 

12.6. При роботі з хімічними реактивами слід дотримуватися вимог 
«Основных правил безопасной работы в химических лабораториях», 
затверджених наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 27 липня 
1977 року (НПАОП 73.1-1.06-77). 

12.7. Зберігання хімічних реактивів здійснюють відповідно до вимог 
«Методических указаний по организации хранения, учета и использования 
реактивов в лабораториях санэпидемстанций», затверджених МОЗ СРСР 
10 березня 1973 року № 2684-73, та цих Правил в спеціальних приміщеннях, що 
мають опалення, вентиляцію, штучне освітлення. 

12.8. У приміщенні для зберігання хімічних речовин повинен знаходитись 
ящик із сухим піском, вода і аварійні розчини для нейтралізації кислот та лугів. 

12.9. За облік, зберігання реактивів та інших хімічних речовин у лабораторії 
згідно з наказом керівника установи відповідає один з працівників. 

12.10. Реактиви зберігаються на стелажах або в шафах. Доступ до них 
дозволяється тільки особам, які відповідають за їх облік і зберігання. 

12.11. Ємності великого об'єму, а також бутлі з концентрованими 
кислотами та лугами повинні зберігатися на нижніх полицях. 

12.12. Реактиви повинні зберігатися у фабричній упаковці з етикетками, 
або, як виняток, в банках з притертою пробкою зі стандартною етикеткою. 

12.13. Хімічні реактиви, що постійно використовуються, дозволяється 
зберігати в спеціальних шафах у приміщенні лабораторії у мінімальному 
асортименті й кількості. Необхідно мати список таких реактивів. 

12.14. Вогненебезпечні та вибухові речовини зберігають за межами 
основних приміщень (у спеціальних приміщеннях з вентиляцією та природним 
освітленням). У лабораторії їх можна мати тільки для поточних робіт. 

12.15. Токсичні реактиви підлягають обов'язковому обліку і зберіганню в 
спеціально виділених для цього сейфах, металевих шафах (ящиках) під замком. 

12.16. Облік і видачу токсичних реактивів проводить працівник, 
призначений наказом по установі. 

12.17. Заборонено зберігати в лабораторії: 
будь-які речовини без етикеток; 
вибухо- та вогненебезпечні реактиви разом із сильно отруйними; 
спільно або в безпосередній близькості речовини, що можуть впливати одна 

на одну і викликати, внаслідок хімічної взаємодії, пожежу або вибух 
(наприклад, азотна кислота і будь-яка органічна речовина); 

запаси отруйних, сильнодіючих, вибухонебезпечних речовин і розчинів на 
робочих столах. 

12.18. На посуді з хімічними реактивами необхідно наклеїти етикетки з 
інформацією про їхній вміст. 

12.19. Дезінфекційні камери повинні бути обладнані автономною 
припливно-витяжною вентиляцією. Видалення повітря з камер повинно 
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здійснюватися таким чином, щоб повітря не потрапляло через кватирки та 
припливну вентиляцію до інших приміщень. 

12.20. Один раз на місяць необхідно проводити очищення системи 
вентиляції від забруднення, перевірку технічного стану щодо виявлення 
негерметичності та поломок. 

ПОСТАНОВИ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗА ОСНОВУ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ 

НЕВЕЛИКИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (МАЛУ 
ПРИВАТИЗАЦІЮ)" ПРО ЗАБОРОНУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ, 

ДЕ РОЗМІЩАЮТЬСЯ БІБЛІОТЕКИ, КНИГАРНІ ТА ДЕРЖАВНІ 
ВИДАВНИЦТВА  

17 листопада 2010 року № 2702-VI 
Верховна Рада України постановляє: 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)" про заборону приватизації приміщень, де розміщаються 
бібліотеки, книгарні та державні видавництва (реєстр. N 5449), поданий 
народними депутатами України Зайцем І. О., Костенком Ю. І., 
Джоджиком Я. Л.  

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань економічної 
політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні. 

ПРО ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ РОБОТИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА ПРО 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ 
ЩОДО КОНКУРСНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ 

ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ТЕАТРІВ, 
БІБЛІОТЕК, МУЗЕЇВ 

1 липня 2015 р., № 572-VІІІ 

Верховна Рада України постановляє: 
1. Проекти законів України про внесення змін до деяких законів України 

щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури (реєстр. 
№ 2669), поданий Кабінетом Міністрів України, та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо конкурсної процедури призначення 
керівників державних та комунальних закладів культури, театрів, бібліотек, 
музеїв (реєстр. № 2669-1), поданий народним депутатом України Подоляк І. І. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5449&skl=7
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2669&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2669-1&skl=9
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та іншими народними депутатами України, направити до Комітету Верховної 
Ради України з питань культури і духовності. 

2. Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності внести 
на розгляд Верховної Ради України єдиний законопроект про внесення змін до 
деяких законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в 
галузі культури та конкурсної процедури призначення керівників державних і 
комунальних закладів культури, театрів, бібліотек, музеїв з урахуванням 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ 
НАДАВАТИСЯ ДЕРЖАВНИМИ І КОМУНАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

КУЛЬТУРИ 
12 грудня 2011 Р. № 1271 

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 493 
від 12.07.2017} 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 1131 від 05.12.2012  
№ 493 від 12.07.2017} 
Кабінет Міністрів України постановляє : 

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і 
комунальними закладами культури, що додається. 

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 493 від 
12.07.2017} 

2. Міністерству культури разом з Міністерством фінансів та Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі затвердити порядок визначення вартості та 
надання платних послуг, зазначених у затвердженому цією постановою 
переліку. 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 1997 р. № 534 "Про затвердження Переліку платних 
послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на 
державній та комунальній формі власності" (Офіційний вісник України, 1997 р., 
число 23, с. 95). 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 12 грудня 2011 р. № 1271  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України  
від 12 липня 2017 р. № 493) 

ПЕРЕЛІК  
платних послуг, які можуть надаватися державними і 

комунальними закладами культури 
1. Проведення вистав, театральних, музичних, хореографічних постановок, 

циркових вистав; концертів, фестивалів, конкурсів, бенефісів, естрадних шоу, 
виставкових, освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (проектів), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1131-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF#n12
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демонстрація відео- і кінофільмів; інформаційно-масових, розважальних та 
інших заходів; виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп 
та окремих артистів (виконавців). 

Розміщення рекламної продукції та рекламних конструкцій під час їх 
проведення. 

2. Проведення занять у студіях, підготовчих групах, групах раннього 
естетичного розвитку, творчих школах та об’єднаннях, секціях та мистецьких 
аматорських об’єднаннях, на курсах, у літературно-музичних вітальнях, ігрових 
кімнатах для дітей та гуртках, а також індивідуального стажування, підвищення 
кваліфікації, консультацій з питань збереження, дослідження, консервації та 
реставрації культурних цінностей в бібліотеках, музеях, архівах, 
спеціалізованих науково-дослідних установах, реставраційних, музейних, 
інших закладах культури. 

3. Організація діяльності мистецьких аматорських об’єднань, у тому числі 
клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, 
за професіями). 

4. Розроблення оригінальних сценаріїв, проведення постановочної роботи і 
заходів за заявками юридичних та фізичних осіб. 

5. Надання послуг з організації та/або проведення спектаклів, концертів 
колективів аматорської творчості. 

6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-
розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів 
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 

7. Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових та 
наукових заходів, професійних та корпоративних свят, міжнародних 
симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, бієнале, пленерів, 
конкурсів, навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих 
лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, 
концертів, фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-мистецьких заходів 
(проектів). 

8. Показ слайд-фільмів, кінопрограм, лазерних шоу. 

9. Надання послуг з користування атракціонами, ігровими автоматами (крім 
тих, що передбачають отримання грошової винагороди), настільними і 
комп’ютерними іграми, тенісними кортами, більярдами, тирами, дитячими 
ігровими містечками, персональними комп’ютерами, глядацькими залами. 

10. Виготовлення та продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, 
лотках), через електронні системи продажу видань про фонди і діяльність 
бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників, 
реставраційних та інших закладів культури, довідково-бібліографічних та 
інформаційних продуктів (в електронному вигляді - компакт-дисків), 
репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням 
творів мистецтв, пам’яток літератури, нотними виданнями), а також сувенірних 
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виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового, 
образотворчого мистецтва та фотомистецтва тощо. 

11. Проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень та інтер’єрів 
бібліотек, музеїв та заповідників, територій та об’єктів музейних закладів, 
окремих експонатів, експозицій, окремих сторінок документів з бібліотечних, 
музейних та архівних фондів, а також у приміщеннях та на території закладів 
культури за заявками юридичних та фізичних осіб. 

12. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях 
та у приміщеннях заповідників, музеїв, бібліотек, театрально-видовищних 
закладів, інших закладів культури під час огляду експозицій, виставок тощо. 

13. Відвідування заповідників, музеїв та виставок. 

14. Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та 
наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, 
установ та організацій. 

Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, 
аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та 
юридичних осіб. 

Користування міжбібліотечним абонементом (компенсування поштових 
витрат), доставка документів, у тому числі електронна. 

Надання послуг з оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових 
документів користувачів бібліотек (квитків, формулярів тощо). 

Продовження строку користування документами, резервування документів, 
нічний абонемент. 

Інформаційно-бібліотечне обслуговування підприємств, установ та 
організацій. 

Роздрукування інформації з електронних носіїв, ламінування документів. 

Експонування рекламних матеріалів юридичних та фізичних осіб у 
приміщеннях або на сайтах закладів культури. 

Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються та підлягають 
утилізації, фізичним та юридичним особам. 

15. Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, у тому числі 
виїзної, дослідження, обстеження, атрибуція культурних цінностей (для 
юридичних та фізичних осіб) та тих, що в установленому порядку ввозяться або 
вивозяться через державний кордон, підготовка та надання історичних, 
мистецтвознавчих, аналітичних висновків, довідок та іншої інформації. 

16. Розроблення та оформлення інтер’єрів, дизайнерське оздоблення 
виставкових стендів, створення та оформлення музейних експозицій, 
розроблення тематико-експозиційних планів музеїв. 

17. Надання в оренду приміщень, малих архітектурних форм і територій. 
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18. Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів. 

19. Ремонт, настроювання і налагодження музичних інструментів, звуко-, 
світло- та відеоапаратури. 

20. Ремонт, реставрація, консервація, атрибуція творів (виробів) 
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, рукописів, документів, 
друкованих видань, інших культурних цінностей на замовлення для юридичних 
та фізичних осіб. 

Надання послуг з тимчасового зберігання в музеях, заповідниках, інших 
музейних закладах культурних цінностей, музейних предметів, предметів 
музейного значення, що перебувають у власності, користуванні юридичних та 
фізичних осіб, після проведення обстежень, досліджень, консерваційно-
реставраційних заходів. 

Проектування, оформлення, виготовлення спеціальних конструкцій, 
оздоблення для зберігання, експонування, транспортування культурних 
цінностей, проведення палітурних, брошурувальних робіт. 

Пакування культурних цінностей. 

21. Обстеження, дослідження, ремонт, реставрація, консервація, 
реабілітація, музеєфікація, пристосування нерухомих об’єктів культурної 
спадщини. 

Надання фізичним та юридичним особам письмових історичних, 
аналітичних, тематичних довідок, висновків щодо нерухомих об’єктів 
культурної спадщини. 

Надання методичної допомоги, консультацій, підготовка висновків, 
рекомендацій, звітів з питань збереження нерухомих об’єктів культурної 
спадщини та рухомих предметів, пов’язаних з нерухомими об’єктами 
культурної спадщини. 

Розроблення облікової документації на нерухомі об’єкти культурної 
спадщини. 

Розроблення науково-проектної документації та підготовка рекомендацій 
щодо ремонту та реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини. 

Рецензування науково-проектної та облікової документації щодо нерухомих 
об’єктів культурної спадщини. 

22. Виготовлення, ремонт і реалізація майстернями та іншими виробничими 
підрозділами закладів культури обладнання атракціонів, музичних 
інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття 
театральних, концертних костюмів, взуття, товарів широкого вжитку, квітів і 
квіткової продукції, надання гримерних і автотранспортних послуг, проведення 
столярних, слюсарних, будівельних, ремонтно-реставраційних та інших робіт. 

23. Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного 
інвентарю, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту. 
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24. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, сканування, 
фотографування, мікрофільмування, мікрокопіювання, створення цифрових та 
тривимірних копій з книжок, брошур, газет, журналів, музейних предметів, 
предметів музейного значення, документів з фондів/архівів бібліотек, музеїв, 
реставраційних та інших закладів культури. 

25. Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису 
музичних творів з фонотек закладів культури, надання послуг студій звуко- і 
відеозапису, трансляції вистав, концертів, виставкових, освітніх та інших 
культурно-мистецьких заходів (проектів) закладами культури за допомогою 
Інтернету. 

26. Надання послуг ресторанного господарства з метою організації 
відпочинку і дозвілля громадян за умови наявності необхідних виробничих 
потужностей та спеціально призначених і обладнаних приміщень. 

27. Надання послуг з оренди транспортних засобів, обладнання, майна, 
інструментів, що належать закладам культури. 

Здійснення вантажних, пасажирських та змішаних перевезень на 
замовлення. 

28. Надання послуг, пов’язаних із створенням умов для організованого 
туризму, відпочинку (короткостроковий відпочинок (розбиття наметів і 
розкладення вогнищ у спеціально облаштованих та відведених для цього 
місцях, прогулянки на конях і поні, велосипедах, електромобілях, човнах тощо). 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ДЛЯ ВИПУСКУ 

КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ “УКРАЇНСЬКА КНИГА”   
9 серпня 2017 р. № 562 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України 
Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга”, 
що додається. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 р. № 419 “Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції 
за програмою “Українська книга” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 30, ст. 
1294). 
  ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску 
книжкової продукції за програмою “Українська книга” 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою “Забезпечення діяльності Українського 
інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга” 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran417#n417
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2011-%D0%BF
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(далі - бюджетні кошти) для випуску книжкової продукції за програмою 
“Українська книга” та створення цифрової бібліотеки. 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем бюджетної програми є Мінкультури. 

3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є державна установа 
“Український інститут книги” (далі - Інститут), що належить до сфери 
управління Мінкультури. 

4. Бюджетні кошти використовуються з метою поповнення фондів бібліотек 
України книжковою продукцією, забезпечення рівного доступу населення до 
сучасної української літератури та зарубіжної літератури українською мовою, 
популяризації української літератури на міжнародному рівні, сприяння 
максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та 
закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції і спрямовуються на: 

1) забезпечення випуску та доставки: 
видань для дітей та юнацтва; 
творів класиків української літератури та сучасних українських авторів; 
творів видатних зарубіжних авторів; 
науково-популярних видань; 
видань мовами національних меншин України; 
перекладів творів українських авторів іноземними мовами; 
видань військово-патріотичного спрямування; 
довідкових та інформаційних видань (енциклопедії, довідники, словники); 
видань, створених в аудіоформаті з можливістю адаптації у спеціальний 

цифровий формат для осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; 
видань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля); 
2) створення цифрової бібліотеки: 
придбання технічних засобів (сканерів, комп’ютерної техніки, серверів 

(електронний каталог, файловий, резервного копіювання, фаєрвол-шлюз 
сервер); 

розроблення (створення) програмного забезпечення; 
створення та забезпечення підтримки сайта цифрової бібліотеки; 
забезпечення відповідності книг у цифровій бібліотеці вимогам щодо 

доступності осіб з порушеннями зору та слуху (в тому числі використання 
форматів Word.doc, TXT, текстового опису графічних та аудіовізуальних 
творів). 

5. Використання бюджетних коштів також здійснюється з урахуванням 
необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 
в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми. 

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 
здійснюється в установленому законом порядку. 

6. Інститут: 
1) формує та подає на розгляд колегії Мінкультури перелік книжкової 

продукції, передбаченої до випуску за програмою “Українська книга”; 
2) укладає з переможцями процедури закупівлі товарів, робіт і послуг 

договір про закупівлю; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w16
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3) подає Мінкультури протягом двох тижнів після укладення договору про 
закупівлю товарів, робіт і послуг інформацію про здійснення витрат за рахунок 
бюджетних коштів; 

7. До собівартості товарів, робіт і послуг не включаються витрати, які 
безпосередньо не пов’язані з випуском книжкової продукції та її постачанням. 

Норматив рентабельності випуску книжкової продукції не повинен 
перевищувати 15 відсотків, а вартість доставки - 5 відсотків зазначеної в 
договорі суми. 

У разі створення цифрової бібліотеки передбачається набуття замовником 
майнових прав на вироблений програмний продукт. 

8. Порядок виконання програми “Українська книга” та критерії відбору 
книжкової продукції за зазначеною програмою, механізм доставки видань та 
здійснення контролю за виконанням договорів про випуск книжкової продукції, 
а також перелік документів, які підтверджують фактичні витрати на доставку 
книжкової продукції, затверджуються Мінкультури. 

9. Не допускається укладення договорів з видавцями, які не виконали 
зобов’язання, строк виконання яких закінчився, щодо випуску книжкової 
продукції в рамках програми “Українська книга”, строком на три роки. 

10. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок 
бюджетних коштів, проводиться у розмірі до 60 відсотків їх вартості у строки, 
встановлені у відповідних договорах, з урахуванням положень бюджетного 
законодавства. 

Для остаточної оплати товарів, робіт і послуг та здійснення відповідних 
розрахунків переможець процедури їх закупівлі подає Інституту акти 
приймання-передачі з інформацією у натуральних показниках за формою, 
встановленою Мінкультури. 

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 
реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з 
використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому 
законодавством порядку. 

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством 
порядку. 

13. Мінкультури подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну 
узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів. 
 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ 
КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ І 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

24 травня 2017 р. № 442  
Кабінет Міністрів України постановляє:  

Внести до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 
2014 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1842; 2017 р., № 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF?nreg=562-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF/paran8#n8


93 
 

30, ст. 886), і Положення про Міністерство культури України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2285; 2015 р., № 50, ст. 1619), 
зміни, що додаються. 

ЗМІНИ,  
що вносяться до Положення про Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України і Положення про Міністерство культури України 
1. У пункті 4 Положення про Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 серпня 2014 р. № 341: 

1) підпункт 12 викласти у такій редакції: 
“12) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до 

обмеження доступу видавничої продукції, що має походження або виготовлена 
та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 
України, згідно із законодавством”; 

2) доповнити Положення підпунктами 12-1-12-5 такого змісту: 
“12-1) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої 

продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території 
держави-агресора, тимчасово окупованої території України; 

12-2) приймає на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та 
фізичних осіб рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території 
України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або 
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 
України, без наявності відповідного дозволу; 

12-3) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або 
виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово 
окупованої території України та розповсюджується на території України без 
відповідного дозволу; 

12-4) розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка 
дозволена до розповсюдження на території України; 

12-5) веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до 
ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення 
на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих 
даних;”; 

3) підпункт 13 виключити; 
4) у підпункті 21 після слів “випуск видавничої продукції” доповнити 

словами “(крім книжкової продукції)”, а слова “книговидавничої справи” 
виключити; 

5) у підпункті 30 слова “і книжкових” виключити. 
2. У Положенні про Міністерство культури України, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495: 
1) у пункті 4: 
доповнити пункт підпунктами 25-1-25-7 такого змісту: 
“25-1) встановлює порядок та критерії формування переліку книжкових 

видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску 
книжкової продукції; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF/paran8#n8
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF/paran25#n25
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25-2) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до: 
Забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, 

світовою літературою в перекладі на українську мову на різних носіях, у тому 
числі адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; 

створення умов для функціонування електронних бібліотек, у тому числі 
аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб 
з порушеннями зору та осіб з дислексією; 

запровадження та функціонування дієвої системи електронного 
книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки; 

розвитку вітчизняного напряму з формування та впорядкування 
електронних книг, каталогів, баз даних; 

розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження; 
25-3) розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої 

продукції; 
25-4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення 

Українським інститутом книги функцій з виконання програм підтримки 
книговидавничої справи; 

25-5) здійснює заходи державної підтримки виробників в окремих галузях 
діяльності у сферах культури та мистецтв у порядку, передбаченому законом та 
довгостроковими національно-культурними державними цільовими 
програмами; 

25-6) затверджує порядок виконання бюджетної програми випуску 
книжкової продукції та критерії обрання книжкової продукції, що 
підтримується відповідно до зазначеної програми; 

25-7) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у 
міжнародних книжкових виставках, ярмарках, форумах;”; 

підпункт 79 виключити; 
у підпункті 82 слова “забезпечує надання в установленому порядку ДФС 

інформації про ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей”, 
виключити; 

абзац п’ятий підпункту 86 і підпункт 107 виключити; 
2) у підпункті 2 пункту 5 слова “, на підприємства, в установи та організації, 

що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні 
посади” замінити словами “та на керівні посади підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери його управління”; 

3) в абзаці другому пункту 9 слова “та заступника Міністра - керівника 
апарату” замінити словом “Міністра”; 

4) у пункті 10: 
абзац п’ятий підпункту 3 виключити; 
підпункт 5 викласти в такій редакції: 
“5) організовує та контролює в межах компетенції виконання Мінкультури 

Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України;”; 

у підпункті 10 слова “та заступників Міністра, заступника Міністра - 
керівника апарату” замінити словами “і заступників Міністра та звільнення 
зазначених осіб з посади”; 

у підпункті 11 слова “заступника Міністра - керівника апарату,” виключити; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-2017-%D0%BF?nreg=442-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-2017-%D0%BF?nreg=442-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-2017-%D0%BF?nreg=442-2017-%EF&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=6&y=9#w14
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у підпункті 12 слова “заступника Міністра - керівника апарату” замінити 
словами “державного секретаря Мінкультури”; 

підпункт 13 виключити; 
підпункт 14 викласти в такій редакції: 
“14) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату 

Мінкультури;”; 
підпункт 15 виключити; 
підпункти 16 і 17 викласти в такій редакції: 
“16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку 

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
управління Мінкультури, до відзначення державними нагородами; 

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та 
організації, що належать до сфери управляння Мінкультури, затверджує їх 
положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з 
управління об’єктами державної власності;”; 

5) доповнити Положення пунктами 10-1-10-3 такого змісту: 
“10-1. Повноваження керівника державної служби в Мінкультури здійснює 

державний секретар Мінкультури. 
Державний секретар Мінкультури є вищою посадовою особою з числа 

державних службовців Мінкультури. Державний секретар підзвітний і 
підконтрольний Міністру. 

Державний секретар Мінкультури призначається на посаду Кабінетом 
Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби строком на п’ять років з правом повторного призначення. 

10-2. Державний секретар Мінкультури відповідно до покладених на нього 
завдань: 

1) організовує роботу апарату Мінкультури; 
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінкультури 

та подає їх на розгляд Міністру; 
3) організовує та контролює виконання апаратом Мінкультури Конституції 

та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказів Мінкультури та доручень Міністра, його першого заступника та 
заступників, звітує про їх виконання; 

4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінкультури, 
звітує про їх виконання; 

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, 
контроль за її збереженням в апараті Мінкультури; 

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку 
від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за 
її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів 
державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання 
покладених на Мінкультури завдань; 

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому 
законодавством про державну службу, державних службовців апарату 
Мінкультури, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення 
щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF/paran8#n8
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8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 
законодавством про працю, працівників апарату Мінкультури, приймає 
рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, 
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури; 

11) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Мінкультури; 

12) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших 
працівників Мінкультури; 

13) представляє Мінкультури як юридичну особу в цивільно-правових 
відносинах; 

14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для 
виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінкультури 
доручення; 

15) видає з питань, що належать до його повноважень, накази 
організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку 
державних службовців та інших працівників апарату Мінкультури до 
відзначення державними нагородами України; 

17) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної 
служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра. 

10-3. На час відсутності державного секретаря Мінкультури чи 
неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його 
обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів 
апарату Мінкультури відповідно до наказу державного секретаря 
Мінкультури.”; 

6) в абзаці третьому пункту 12 слова “заступник Міністра - керівник 
апарату” замінити словами “державний секретар Мінкультури”. 

ПРО ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-
БІБЛІОГРАФІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
 22 березня 2017 р. № 177 

Кабінет Міністрів України постановляє : 
1. Запровадити для класифікації документів в установах та організаціях 

Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну класифікаційну систему, 
припинивши використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству 
культури, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству освіти і 
науки вжити в межах своїх повноважень заходів до впровадження 
Універсальної десяткової класифікації. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF/paran236#n236
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3. Міністерству культури забезпечити протягом 2017 року перехід бібліотек 
на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією. 

4. Визначити відповідальною за методичне забезпечення впровадження 
Універсальної десяткової класифікації державну наукову установу “Книжкова 
палата України імені Івана Федорова”. 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПРО СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ "БІБЛІОТЕКА - XXI" 
 23 грудня 2009 р. № 1579-р  

КОНЦЕПЦІЯ 
Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної 

інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма  
На сьогодні надзвичайно гострою є проблема ефективності використання і 

забезпечення доступності документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних 
та музейних фондах.  

Одним з пріоритетів розвитку інформаційного суспільства в Україні є 
забезпечення вільного доступу до інформації.  

Важливими соціальними інституціями, що забезпечують зберігання, 
накопичення та доступ до інформації, є бібліотеки, архівні установи та музеї, 
які виконують також суспільно-комунікативну функцію як базові елементи 
культурної, наукової, освітньої та інформаційної інфраструктури.  

В Україні функціонує понад 40 тис. бібліотек різного підпорядкування і 
форми власності. У той же час в багатьох сільських населених пунктах (32 
відсотки) немає бібліотек, унаслідок чого значна частина населення не може 
задовольнити свої інформаційні потреби. При цьому тільки 9 відсотків 
бібліотек у сільській місцевості оснащені комп'ютерами. Крім того, переважна 
частина книжкових фондів у бібліотеках фізично зношена та застаріла, щорічне 
поповнення фондів становить лише 1,6 відсотка (норма відповідно до 
міжнародних стандартів - 10 відсотків). Середня кількість комп'ютерів на одну 
публічну бібліотеку становить 0,3 відсотка, доступ до Інтернету надають 2,5 
відсотка загальної кількості публічних бібліотек, з них 0,8 відсотка мають 
власний веб-сайт.  

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 
розв'язання програмним методом  

Основними причинами виникнення проблеми є:  
низький рівень комп'ютеризації бібліотек та архівних установ, з одного 

боку, і значна трудоємність процесів переведення в електронну форму 
бібліотечних та архівних фондів, з іншого;  
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стрімке збільшення загального обсягу електронних інформаційних ресурсів 
за відсутності загальнодержавної системи їх накопичення, зберігання та 
використання для задоволення інформаційних потреб суспільства;  

відсутність єдиної форми електронного бібліографічного опису друкованих 
видань, єдиного державного реєстру електронних бібліотечних та архівних 
ресурсів;  

невизначеність на законодавчому рівні питань щодо:  
 - статусу електронних інформаційних ресурсів, розміщених в  

Інтернеті;  
 - статусу електронних видань, що не мають друкованих аналогів, механізму 

їх передачі на постійне зберігання до бібліотек і забезпечення доступу до них;  
 - обов'язкової передачі до бібліотек електронних копій тиражованих 

видань;  
 відсутність єдиної інформаційної інфраструктури, яка охоплює бібліотеки 

та архівні установи.  
Результати аналізу світового досвіду свідчать про необхідність надання 

державної підтримки для створення інформаційних бібліотечних систем.  
Для вирішення зазначених питань з урахуванням досвіду провідних держав 

світу щодо створення електронних бібліотек необхідно розробити Державну 
цільову національно-культурну програму створення єдиної інформаційної 
бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - Програма).  

Мета Програми  
Метою Програми є підвищення ефективності використання, забезпечення 

доступності документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних 
фондах, шляхом створення єдиної інформаційної бібліотечної системи 
"Бібліотека - XXI" (далі - система).  

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі 
порівняльного аналізу можливих варіантів  

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.  
Перший варіант передбачає централізоване зберігання електронних 

бібліотечних ресурсів, що забезпечить спрощення процедур обробки та доступу 
до інформації, створить більш широкі можливості для адміністрування 
електронних бібліотечних ресурсів та їх захисту.  

Цей варіант потребує значних фінансових витрат протягом короткого 
проміжку часу, пов'язаних із створенням потужного відмовостійкого центру 
обробки та збереження даних, а також інформаційно-телекомунікаційної 
системи з високою пропускною здатністю для забезпечення доступу 
користувачів і постійного копіювання інформації, що надається бібліотеками, 
архівними установами та музеями. Водночас ефективне використання 
потужностей центру обробки даних може здійснюватися лише після 
переведення в електронну форму всіх документів, які зберігаються в 
бібліотечних та архівних фондах.  

Другий, оптимальний варіант не потребує значних фінансових витрат і 
передбачає поетапне створення розподіленої системи зберігання електронних 
бібліотечних ресурсів на основі єдиного центру каталогізації з відповідними 
довідково-пошуковими засобами, який забезпечить систематизацію 
бібліографічних, архівних описів і депозитарію електронних бібліотечних 
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ресурсів. Такий підхід забезпечить підвищення рівня надійності 
функціонування системи та зменшення завантаженості каналів зв'язку з 
урахуванням специфіки роботи бібліотек та архівних установ.  

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми  
Проблему передбачається розв'язати шляхом:  
проведення моніторингу електронних бібліотечних ресурсів для визначення 

тих, що мають загальнодержавне значення;  
переведення в електронну форму документів, які зберігаються у 

Державному бібліотечному, Національному архівному та Музейному фондах, 
фонді Державного архіву друку державної наукової установи "Книжкова палата 
України імені Івана Федорова", інших бібліотечних, архівних та музейних 
фондах;  

забезпечення доступу до зазначених фондів з використанням Інтернету;  
створення:  
 - єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів;  
 - єдиної інформаційної інфраструктури, яка б охоплювала бібліотеки та 

архівні установи і забезпечувала належний рівень роботи працівників 
зазначених установ з використанням сучасних інформаційних технологій;  

 - базових центрів переведення в електронну форму документів, які 
зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;  

 - єдиного веб-порталу "Бібліотека - XXI";  
 - Інтранет-мережі бібліотечних установ з можливістю інтеграції до 

вітчизняних наукових та освітніх мереж, зокрема УРАН, УАРНЕТ, GEANT, з 
використанням грід-технологій;  

складення зведеного каталогу документів, які зберігаються у бібліотечних, 
архівних та музейних фондах;  

 визначення загальних критеріїв відбору зазначених документів для 
переведення їх в електронну форму та створення тематичних колекцій;  

розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну 
бібліографічними та архівними записами, їх гармонізації з міжнародними 
правилами;  

забезпечення доступу публічних бібліотек до Інтернету, їх дооснащення 
комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та телекомунікаційним 
обладнанням;  

створення умов для інтеграції системи до відповідних зарубіжних 
бібліотечних систем;  

проведення наукових досліджень щодо удосконалення інтелектуальних 
технологій пошуку та аналітичної обробки електронних інформаційних 
ресурсів, а також впровадження і використання програмного забезпечення для 
інформатизації бібліотек та архівних установ;  

підвищення кваліфікації, рівня підготовки і перепідготовки працівників 
бібліотек та архівних установ з питань використання сучасних інформаційних 
технологій;  

 удосконалення нормативно-правової бази з питань:  
 - дотримання прав суб'єктів авторського права і суміжних прав під час 

створення та використання електронних бібліотечних ресурсів;  
 - статусу електронних інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті;  
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 - статусу електронних видань, що не мають друкованих аналогів, їх 
передачі на постійне зберігання до бібліотек і забезпечення доступу до них;  

 - обов'язкової передачі до бібліотек електронних копій тиражованих 
видань.  

Програма виконується протягом п'яти років, починаючи з 2011 року, як 
складова Національної програми інформатизації.  

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності  
Виконання Програми сприятиме реалізації конституційних прав громадян 

щодо свободи літературної, художньої, наукової і технічної творчості, 
вирішенню питань, пов'язаних із захистом інтересів суб'єктів авторського права 
і суміжних прав, а також дасть змогу:  

забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, 
установ культури і громадських організацій щодо ведення обліку та 
систематизації документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та 
музейних фондах;  

створити єдину систему інформаційного забезпечення розвитку науки, 
освіти і культури, збереження наукового і культурного надбання, зміцнення 
науково-інформаційної бази для підтримки інноваційної діяльності;  

забезпечити доступність інформації, зокрема усунути "інформаційну 
нерівність" між окремими регіонами та верствами населення;  

урегулювати питання, пов'язані із захистом інтересів суб'єктів авторського 
права і суміжних прав, під час створення та використання електронних 
бібліотечних та архівних ресурсів;  

покращити умови праці працівників бібліотек та архівних установ.  
Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми  
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів, грантів міжнародних організацій та інших 
джерел.  

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, орієнтовно становить 
344 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету - 144 млн. гривень, і 
уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного 
бюджету.  

 
ПРО СХВАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 

НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ “ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ” 

 23 березня 2016 р. № 219-р  

1. Схвалити Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року 
“Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”, що 
додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним 
та Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання схваленої цим 
розпорядженням Стратегії. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80#n8
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СТРАТЕГІЯ  
розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек 

для забезпечення сталого розвитку України” 

Загальна частина 
Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, 

інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку 
інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та 
екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та 
розуміння національної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові 
читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті 
знання і досвід у розбудову незалежної України. 

Сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання 
прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, 
технологічного, природного та фінансового капіталу держави, реалізація 
державної політики неможливі без сучасних бібліотек. 

Стратегія є рамковим документом, що формує бачення, визначає 
пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін у бібліотечній 
справі України. 

Стратегія створює підґрунтя для розроблення державної політики та 
прийняття рішень у сфері культури, освіти та науки, включаючи рішення щодо 
фінансування бібліотечних закладів, спеціальних програм і проектів. 

Метою Стратегії є визначення ключових проблем розвитку бібліотечної 
справи в Україні, пріоритетів діяльності сучасних бібліотек у забезпеченні 
сталого розвитку України, напрямів, завдань та основних дій, спрямованих на 
їх реалізацію. 

Стратегію розроблено як загальне бачення, що разом реалізовуватиметься 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, бібліотечними 
закладами, установами освіти, науки і культури, професійними громадськими 
об’єднаннями. 

Стратегії розвитку окремих бібліотечних мереж та бібліотек повинні 
розроблятися відповідно до цієї Стратегії. Під час виконання заходів слід 
обов’язково враховувати специфіку обслуговування людей з особливими 
потребами. 

Аналіз сучасного стану бібліотечної справи 
Бібліотечна справа потребує ряд комплексних системних організаційних, 

структурних і технологічних змін згідно із сучасними загальносвітовими 
тенденціями. 

На сьогодні бібліотечна мережа нараховує близько 40 тис. бібліотек 
державної та комунальної власності, відомчого підпорядкування. Вона 
складається з мережі публічних (у тому числі спеціалізованих для дітей, 
юнацтва), технічних, сільськогосподарських, медичних, академічних, 
освітянських бібліотек та бібліотек вищих навчальних закладів, а також 
бібліотек для сліпих. 
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Різноманітні потреби населення в інформації, освіті, культурі забезпечують 
15987* публічних бібліотек (з них 13253 - у сільській місцевості). Кожен третій 
мешканець України (понад 13,7 млн) є користувачем публічних бібліотек. 
Бібліотечний фонд публічних бібліотек універсальної тематики становить 
близько 235 млн одиниць. Доступ до Інтернету має 3,3 тис. (21 відсоток) 
бібліотек. Загальна кількість комп’ютеризованих робочих місць у публічних 
бібліотеках - 16 тис. (в середньому один комп’ютер на одну бібліотеку). 
Книговидача - 266,3 млн примірників. Координуючими науково-методичними 
центрами є Національна парламентська бібліотека, Національна бібліотека для  
дітей, Державна бібліотека для юнацтва. Загальна кількість працівників 
бібліотек - понад 36 тис. осіб. 

Мережа науково-технічних бібліотек Державної науково-технічної 
бібліотеки разом з трьома методичними центрами - державним закладом 
“Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного 
комплексу України”, науково-технічною бібліотекою Державного центру 
науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування 
Південно-Західної залізниці України та Центральною бібліотекою харчової і 
переробної промисловості - нараховує 109 бібліотек, сумарний бібліотечний 
фонд становить 7,8 млн примірників. Академічна мережа обслуговує 141 тис. 
користувачів та видає 5,1 млн примірників документів, відвідування веб-сайтів 
бібліотек становить майже 1,5 млн звернень, а обсяг записів до електронних 
каталогів - 820,5 тис. Кількість працівників бібліотек мережі - 260 осіб. 

Обслуговування фахівців аграрної галузі забезпечують 185 наукових 
сільськогосподарських бібліотек, вищі навчальні заклади, наукові установи 
системи Національної академії аграрних наук. Національна наукова 
сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук є 
координуючим науково-методичним центром для цієї мережі. Загалом 
сільськогосподарські бібліотеки обслуговують до 800 тис. користувачів, до 
послуг яких документний фонд, що налічує понад 21 млн примірників. 
Книговидача становить 17,8 млн примірників. Кількість працівників мережі - 
близько 900 осіб. 

Потреби медичної галузі забезпечують 700 бібліотек різних типів: обласні 
наукові медичні бібліотеки, бібліотеки медичних навчальних закладів різних 
рівнів акредитації, бібліотеки науково-дослідних інститутів та лікувально- 
профілактичних закладів України. Методичним центром є Національна наукова 
медична бібліотека, підпорядкована МОЗ. Фонди медичних бібліотек всіх 
рівнів становлять видання медичної та суміжної з медициною тематики на 
паперових та електронних носіях загальною кількістю понад 22 млн 
примірників (у тому числі електронні ресурси на оптичних дисках), 
користувачам видається щороку майже 20 млн примірників, кількість 
користувачів - понад 600 тис. осіб, кількість працівників медичних бібліотек - 
понад 1700 осіб. 

Бібліотечно-інформаційна мережа Національної академії наук разом з 
двома науково-методичними центрами - Національною бібліотекою імені 
_________________ 

* Відомості подано без урахування тимчасово окупованих територій України та районів 
проведення антитерористичної операції. 
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В. І. Вернадського та Львівською національною науковою бібліотекою імені 
В. Стефаника - нараховує 96 бібліотек. Сукупний бібліотечний фонд становить 
понад 32 млн примірників. Щороку мережа обслуговує майже 1 млн 
користувачів та видає понад 3 млн примірників документів, відвідування веб-
сайтів бібліотек становить понад 15 млн звернень, а обсяг записів електронних 
каталогів - майже 3 млн записів. Кількість працівників бібліотек мережі - понад 
1600 осіб. 

Мережа освітянських бібліотек України є найчисельнішою і об’єднує 18066 
бібліотек МОН та Національної академії педагогічних наук, з них - близько 
15000 бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів. Методичним центром є 
Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського. 
Сукупний бібліотечний фонд становить 333,2 млн примірників документів. 
Загальна кількість користувачів - 7,7 млн осіб, кількість відвідувань - майже 
202 млн. Користувачам видається 49 млн примірників документів щороку. 
Кількість працівників - понад 20 тис. осіб. 

До мережі бібліотек вищих навчальних закладів входить 201 бібліотека 
різного відомчого підпорядкування. Загальний фонд документів - 120,7 млн 
примірників, з яких 2,3 млн - електронні видання. Кількість користувачів - 1,7 
млн осіб, яким щороку видається понад 105 млн примірників. Загальна 
кількість працівників бібліотек - близько 6700 фахівців, з яких 5,5 тис. - з 
вищою освітою. Кількість автоматизованих робочих місць - 7445. Наукова 
бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка здійснює методичне керівництво бібліотеками вищих 
навчальних закладів та координує їх діяльність. 

Мережа бібліотек для сліпих при УТОСі становить 62 спеціалізовані 
бібліотеки, загальний книжковий фонд яких - понад 1 млн. 162 тис. одиниць 
зберігання. Кількість читачів - 18,5 тис. осіб, з яких близько 10,8 тис. - інваліди 
зору. Книговидача становить 744,7 тис. примірників, кількість працівників - 92 
особи. 

Бібліотечні мережі мають як спільні, так і особливі проблеми, які 
потребують консолідованого розв’язання. 

Підготовка бібліотечних кадрів здійснювалася за напрямом “Книгознавство, 
бібліотекознавство та бібліографія” (освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) з орієнтацією на підготовку фахівців 
для забезпечення роботи бібліотек та інформаційно-аналітичних служб. 

Зведених статистичних даних щодо освітнього рівня бібліотечних 
працівників України не існує. У бібліотеках системи Мінкультури повну вищу 
освіту мають 39 відсотків працівників, у тому числі лише близько 25 відсотків - 
вищу бібліотечну освіту. У мережі медичних бібліотек працюють 65 відсотків 
фахівців з повною вищою освітою, у тому числі 35 відсотків - з вищою 
бібліотечною освітою. 

Підготовку бібліотечних кадрів здійснюють 18 училищ культури та 11 
вищих навчальних закладів (університети та академії). 

Щороку такі навчальні заклади випускають до 420 бібліотечних фахівців з 
різним ступенем освіти. Підвищення кваліфікації працівників бібліотек 
здійснює Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв за 
державним замовленням Мінкультури. 
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Нерозв’язаними проблемами у бібліотечній освіті залишаються: оперативна 
адаптація до оновлення змісту освіти, міжвідомча координація, врахування 
потреб практики та розвиток зв’язків з роботодавцями, залучення професійних 
громадських організацій до процесів ліцензування та акредитації освітніх 
програм. 

Інституціональна мережа бібліотечної науки в Україні доволі розвинена і 
включає соціальні інститути, які забезпечують: продукування наукового знання 
(дослідницькі центри, творчі колективи), формування та поповнення наукового 
співтовариства (вищі навчальні заклади, кафедри, наукові школи), наукові 
комунікації (журнали, інші видання, канали неформального спілкування), 
використання наукового знання в інших сферах діяльності, а саме: у практиці, 
системах управління та освіти. 

Вітчизняними центрами наукових досліджень у галузі книгознавства, 
бібліотекознавства та бібліографознавства є бібліотечно-інформаційні установи 
загальнодержавного значення, чотири з них мають статус науково-дослідних 
інститутів - Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, Львівська 
національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, Національна наукова 
сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук, 
Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського. 
Дослідження актуальних проблем розвитку бібліотечної справи проводяться 
також вищими навчальними закладами (Київський національний університет 
культури і мистецтв, Харківська державна академія культури, Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтва, Рівненський державний 
гуманітарний університет), національними, державними та обласними 
універсальними науковими бібліотеками, бібліотеками різних систем і установ. 

Існує система фахових журналів та наукових збірників, у яких 
розглядаються теоретико-методологічні, організаційні та методичні проблеми 
бібліотекознавства та суміжних наук. 

У Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського, Харківській державній 
академії культури, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва, 
Київському національному університеті культури і мистецтв функціонують 
аспірантури, докторантури і спеціалізовані ради для захисту докторських і 
кандидатських дисертацій з бібліотекознавства, бібліографознавства і 
книгознавства, а також із суміжних галузей - документознавства і архівної 
справи. Щороку захищається близько двадцяти актуальних дисертаційних 
робіт, науковці активно беруть участь у відомчих і міжвідомчих дослідженнях, 
закордонних стажуваннях та обмінах. В усіх регіонах України проводяться 
міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, науково-практичні семінари, 
засідання за круглим столом та тренінги. 

Проте незважаючи на здобутки бібліотечної науки, актуальними 
проблемами її розвитку залишаються недостатня міжвідомча координація 
досліджень та, як наслідок, низька ефективність наукового супроводу 
бібліотечно-інформаційної діяльності у цілому і недосконалість механізму 
впровадження результатів наукових досліджень у практику; недостатня участь 
вітчизняних фахівців у міжнародних дослідницьких програмах і обмінах тощо. 

В умовах глобального інформаційного середовища для всіх сфер 
бібліотечної галузі - практики, науки, освіти, управління - велику роль відіграє 



105 
 

міжнародне співробітництво. Воно важливе для запровадження міжнародних 
стандартів бібліотечно-інформаційної діяльності, обміну бібліографічними 
даними, електронної доставки документів, міжнародного книгообміну, 
корпоративної каталогізації та створення баз даних, реалізації спільних 
науково-дослідних проектів тощо. 

В останнє десятиліття бібліотекарі України активізували свою участь у 
роботі професійних міжнародних організацій, у міжнародних навчальних і 
професійних обмінах, почали розвивати професійні зв’язки із зарубіжними 
бібліотеками та спорідненими професійними асоціаціями, активніше проводити 
та брати участь у міжнародних конференціях. У глобалізованому світі 
міжнародні контакти розглядаються як обов’язкова умова отримання 
поглиблених знань зарубіжних бібліотечно-інформаційних систем для 
прийняття професійних рішень з урахуванням європейських і міжнародних 
вимог, для поширення інформації про Україну. 

Бібліотекарі реалізували сотні проектів із залученням позабюджетного 
фінансування, спрямованих на актуалізацію діяльності бібліотек та поліпшення 
бібліотечного обслуговування, за підтримки Міжнародного фонду 
“Відродження”, Інституту відкритого суспільства в Будапешті, Британської 
ради в Києві, Гете-інституту в Києві, Відділу преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні, Європейської Комісії, представництва 
Всесвітнього банку в Україні, неурядової організації “Рада міжнародних 
наукових і освітніх обмінів” (IREX) тощо. Найпотужнішим міжнародним 
проектом останніх років став проект “Бібліоміст” (“Глобальні бібліотеки-
Україна”) Фундації Білла і Мелінди Гейтс, який реалізувала в Україні Рада 
міжнародних наукових і освітніх обмінів (IREX) разом з Мінкультури, 
Українською бібліотечною асоціацією та публічними бібліотеками держави. 

Членство Української бібліотечної асоціації у Міжнародній федерації 
бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) дало можливість вивчати та 
запозичувати прогресивний міжнародний досвід щодо розвитку бібліотечно-
інформаційної діяльності, ділитися кращими напрацюваннями вітчизняної 
бібліотечної теорії та практики, розповідаючи зарубіжним колегам про 
українські реалії та кращий досвід, беручи участь у міжнародних проектах і 
програмах. Представник Української бібліотечної асоціації був у 2010-2015 
роках членом комітету FAIFE - Комітету з вільного доступу до інформації та 
свободи висловлення. 

Підвищення ролі бібліотек України у глобальному інформаційному 
середовищі гальмує відсутність належної законодавчої бази та міжнародних 
угод для ефективної міжнародної співпраці та обміну інформацією; низький 
рівень впровадження міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційного 
обслуговування; брак знань і навичок міжнародної співпраці у персоналу 
бібліотек; недостатнє представництво бібліотечних фахівців у міжнародних 
професійних організаціях. 

Бібліотеки мають потужний потенціал для консолідації суспільства, 
спрямування його на інтеграцію України у європейське співтовариство, для 
підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного 
надбання. Водночас існує ряд серйозних проблем, що суттєво гальмують 



106 
 

процеси трансформації та подальшого інтенсивного розвитку бібліотечної 
справи України. 

З-поміж них слід виділити: 
недооцінку ролі бібліотек у суспільних перетвореннях та забезпеченні прав 

і свобод людини, що призводить до неефективної реалізації їх потенціалу як 
соціальних інституцій; 

невідповідність нормативно-правової бази та стандартів сучасним вимогам 
розвитку бібліотечної справи в цілому та діяльності окремих бібліотек, зокрема, 
що унеможливлює інтеграцію українських бібліотек у глобальне інформаційне 
середовище; 

відсутність стабільної системи фінансування бібліотек в обсягах, достатніх 
для ефективної діяльності і розвитку; 

невідповідність існуючої бібліотечної мережі сучасним потребам 
суспільства, територіальних громад та окремих громадян; 

невідповідність кадрового забезпечення бібліотек, а саме: старіння кадрів, 
недостатня кількість кваліфікованого персоналу для реалізації сучасних 
напрямів діяльності бібліотек; 

відставання професійної базової освіти бібліотечних працівників від 
сучасних вимог суспільства, загального рівня розвитку інформаційних 
технологій та потреб бібліотек; 

недостатню ефективність наукового супроводу бібліотечно-інформаційної 
діяльності, відсутність механізму широкого впровадження результатів 
наукових досліджень у практику, обмежену участь вітчизняних фахівців у 
міжнародних дослідницьких програмах та обмінах; 

незадовільний стан матеріально-технічної бази бібліотек: більшість 
приміщень, обладнання та техніки не відповідає сучасним вимогам 
обслуговування користувачів і збереження бібліотечних фондів, зокрема цінних 
та рідкісних видань; 

невідповідність формування бібліотечних фондів та організації доступу до 
них сучасним потребам користувачів та вимогам суспільства, зокрема 
відсутність повноцінного комплектування новими періодичними та 
неперіодичними виданнями, електронними ресурсами; 

недостатні темпи та відсталість впровадження інформаційних технологій у 
бібліотеках, що ускладнює або унеможливлює виконання виробничих процесів 
та обслуговування користувачів на сучасному рівні; 

відсутність національних проектів та дослідницьких програм, що 
підтримуються державою, спрямованих на розвиток єдиного інформаційного 
простору в Україні та інтеграцію в глобальний інформаційний простір; 

недостатню внутрішню та зовнішню комунікацію, неефективну 
координацію дій та співпрацю між бібліотеками різних установ, між 
установами, у чиєму підпорядкуванні перебувають бібліотеки, між 
бібліотеками та іншими культурними і науковими закладами (музеї, архіви 
тощо). 

Пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін 
Пріоритети діяльності бібліотек спрямовані на: 
консолідацію суспільства; 
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дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське 
співтовариство; 

підвищення якості життя; 
рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання. 

Стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи 
Удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності 

бібліотек, та врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі 
відповідно до міжнародних стандартів 

Реалізація напряму передбачає створення нормативно-правової бази та 
системи стандартів бібліотечно-інформаційної галузі для підвищення 
ефективності діяльності бібліотек, надання якісних бібліотечно-інформаційних 
послуг та інтеграції українських бібліотек у світовий інформаційний простір. 

 
Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
внести зміни до чинних та розробити проекти нових нормативно-правових 

актів у бібліотечно-інформаційній сфері; 
гармонізувати нормативно-правову базу, яка стосується діяльності 

бібліотек; 
внести зміни до чинних та розробити нові стандарти бібліотечно-

інформаційної галузі відповідно до міжнародних; 
впровадити нові стандарти у діяльність бібліотек. 
Очікувані результати: 
нормативно-правова база та система стандартів, здатна забезпечити 

ефективну організацію роботи бібліотек; 
діяльність українських бібліотек врегульована відповідно до міжнародних 

стандартів; 
можливість участі українських бібліотек у міжнародних корпоративних 

проектах. 
Створення системи гарантованого бюджетного фінансування основних 

бібліотечних послуг і реформування механізму отримання та використання 
надходжень з інших джерел фінансування 

До стабілізації ситуації обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових 
ресурсів, необхідних для реалізації Стратегії, здійснюється за рахунок та в 
межах коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених 
законодавством, коштів міжнародної технічної допомоги та грантів 
міжнародних організацій. 

Обсяги видатків на виконання Стратегії уточнюються щороку з 
урахуванням можливостей державного та відповідних місцевих бюджетів, 
конкретизації завдань за результатами виконання у попередні роки. 

У подальшому реалізація напряму передбачає створення стабільної системи 
достатнього фінансування бібліотек, що забезпечить їх ефективну діяльність та 
якісне обслуговування користувачів. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
переглянути існуючу систему фінансування бібліотек з місцевих бюджетів; 
опрацювати питання щодо можливості розширення переліку операцій, на 

які не поширюється дія законодавства у сфері здійснення державних 
закупівель. 
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Очікувані результати: 
діюча стабільна система основного фінансування, що забезпечує якісне 

формування бібліотечних фондів та обслуговування користувачів; 
достатнє фінансування для надання основних бібліотечних послуг; 
збалансований та гнучкий механізм витрат, що забезпечує економічну 

доцільність функціонування бібліотек; 
збільшення обсягу фінансових ресурсів, що використовуються відповідно 

до потреб бібліотеки; 
ефективне використання бюджетних коштів. 
Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи держави 

на основі універсального доступу та економічної доцільності 
Реалізація напряму передбачає створення гнучкої та динамічної структури 

бібліотечної системи, здатної до сталого розвитку і спрямованої на надання 
широкого спектра послуг для задоволення різноманітних загальнонаціональних 
і локальних суспільних потреб та підвищення якості життя суспільства і 
окремих осіб. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
розробити та впровадити: 
- варіативні моделі бібліотечних мереж; 
- механізм інтегрування бібліотечних мереж та інших інституцій (архівів, 

музеїв, наукових установ, зокрема Державної наукової установи “Книжкова 
палата України імені Івана Федорова”, університетів, інформаційних центрів, 
видавництв тощо); 

упорядкувати систему нормативів та статистичної звітності з урахуванням 
традиційних та нових показників бібліотечно-інформаційної діяльності, 
обумовленої розвитком електронного середовища; 

забезпечити безперешкодний доступ до бібліотечної мережі для осіб з 
особливими потребами; 

розробити, прийняти і виконати програму “Мобільні бібліотеки”; 
сформувати електронний бібліотечно-інформаційний простір України; 
впровадити єдиний читацький квиток для користувачів бібліотек. 
Очікувані результати: 
нова архітектура інтегрованої бібліотечної системи, яка відповідає 

сучасним потребам суспільства та територіальних громад; 
запроваджена на державному рівні система оцінки ефективності роботи 

бібліотек за статистичними показниками; 
діючі “мобільні бібліотеки” як елемент гнучкої та динамічної структури 

бібліотечної системи. 
Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення 

системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації 
Реалізація напряму передбачає актуалізацію системи знань, вмінь і навичок 

працівників бібліотек і трансформацію системи їх безперервної освіти 
відповідно до міжнародних стандартів. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
розробити та впровадити збалансовану структуру підготовки фахівців з 

вищою освітою для роботи у бібліотеках з урахуванням потреб особи, інтересів 
держави, територіальних громад і працедавців; 
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забезпечити підготовку конкурентоспроможних фахівців для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку бібліотек через співпрацю 
органів державної влади, громадських об’єднань, бізнесу, поєднання освіти з 
наукою та практикою; 

впровадити процедури залучення громадських об’єднань та працедавців до 
розроблення освітніх стандартів, освітньо-професійних програм та 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти; 

створити інституціональні умови для розвитку гнучкої системи 
безперервної бібліотечної освіти; 

сприяти залученню до професії активної, творчої та ініціативної молоді; 
сприяти міжнародній інтеграції системи бібліотечної освіти України у 

європейській простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень та 
прогресивних традицій вищої школи; 

створити умови для прозорого розподілу державного замовлення на 
підготовку бібліотечних кадрів. 

Очікувані результати: 
бібліотеки забезпечені фахівцями відповідно до їх потреб; 
рівень знань, вмінь та навичок працівників бібліотек відповідає потребам 

якісних змін у бібліотеках; 
вищі навчальні заклади застосовують освітні стандарти і освітньо-

професійні програми, що пройшли незалежну експертну оцінку, підготовка 
фахівців здійснюється за міжнародними стандартами, дипломи визнаються 
іншими державами; 

працівники бібліотек усіх форм власності та відомчого підпорядкування 
забезпечені гарантованою можливістю безперервної освіти; 

збільшення частки молодих фахівців у кадровому складі бібліотек. 
Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної 

інфраструктури бібліотек 
Реалізація напряму передбачає створення сучасної матеріально-технічної 

бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек відповідно до 
міжнародних стандартів для надання якісних бібліотечно-інформаційних 
послуг та універсального доступу до інформації. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
здійснити інформатизацію бібліотек; 
поліпшити матеріально-технічну базу бібліотек; 
створити сприятливі умови для державно-приватного партнерства з метою 

залучення ресурсів на модернізацію матеріально-технічної бази та 
інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек. 

Очікувані результати: 
бібліотеки із сучасними приміщеннями та обладнанням, що дає змогу 

ефективно надавати бібліотечні послуги; 
у бібліотеках для користувачів забезпечений комфортний, дружній та 

відкритий простір; 
100 відсотків бібліотек комп’ютеризовані та підключені до Інтернету, 

створено технічну та технологічну інфраструктуру для інтеграції національного 
бібліотечно-інформаційного ресурсу; 
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запроваджені нові інформаційно-бібліотечні послуги на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

створене бібліотечне інтегроване інформаційне середовище на основі 
програмного забезпечення з підтримкою міжнародних та національних 
стандартів; 

залучено додаткові ресурси на модернізацію матеріально-технічної бази та 
інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек. 

Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів 
бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них 

Реалізація напряму передбачає актуалізацію та забезпечення сталого 
розвитку бібліотечних ресурсів та створення системи універсального доступу 
до них. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
розробити та впровадити дієвий механізм систематичного (регулярного) 

поповнення та оновлення бібліотечних фондів з урахуванням потреб 
користувачів; 

забезпечити безперешкодний доступ до документно-інформаційних 
ресурсів бібліотек для осіб з особливими потребами; 

створити систему корпоративної каталогізації та зведений електронний 
каталог бібліотек України; 

створити корпоративну базу даних авторитетних національних файлів на 
осіб, організації, предметних/галузевих; 

розробити та впровадити механізм надання бібліотеками доступу до 
електронних видань; 

створити єдиний універсальний портал як точку доступу до національних, 
освітніх, наукових, пізнавальних, галузевих бібліотечно-інформаційних 
проектів та інформаційних ресурсів бібліотек; 

сприяти створенню відкритого доступу до наукової інформації через 
розвиток відкритих електронних архівів (університетських інституційних 
депозитаріїв). 

Очікувані результати: 
наявні актуальні бібліотечні фонди на різних носіях (традиційних та 

електронних); 
забезпечене розкриття інформаційних ресурсів бібліотек; 
відсутнє дублювання та зекономлені трудові ресурси бібліотек у створенні 

бібліографічних записів та авторитетних файлів; 
розширені пошукові можливості у каталогах для користувачів бібліотек; 
бібліотеки надають користувачам доступ до електронних вітчизняних і 

зарубіжних видань; 
забезпечений універсальний швидкий, простий та зручний доступ до усіх 

типів інформаційних ресурсів бібліотек через єдиний пошуковий інтерфейс; 
зростає роль бібліотек вищих навчальних закладів у поширенні наукової 

інформації у світовому науково-освітньому просторі, підвищенні рейтингу 
українських університетів; 

запроваджені сучасні сервіси доставки документів. 
Розвиток читання через систему соціального партнерства 
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Реалізація напряму передбачає підвищення соціальної ролі читання як 
процесу культурного, професійного та інтелектуального збагачення людини, 
формування інформаційної і технологічної грамотності, що сприятиме 
підвищенню якості життя окремої особи і громади, а також сталому розвитку 
суспільства. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
розробити та впровадити інноваційні форми підтримки читання, розвитку 

інформаційної і технологічної грамотності, організувати національні і локальні 
кампанії із залученням усіх верств населення; 

створити ефективну систему інформування про вітчизняну видавничу 
продукцію з метою оптимізації поповнення бібліотечних фондів, інформування 
читачів про літературу та популяризації читання; 

створити /долучитися/ ініціювати динамічні, інноваційні та ефективні 
партнерства на місцевому та національному рівні для популяризації читання, 
підвищення інформаційної і технологічної грамотності. 

Очікувані результати: 
залучені до читання усі верстви українського суспільства; 
підвищений рівень інформаційної і технологічної грамотності населення; 
застосовується дієва система засобів для поширення інформації про 

вітчизняну і зарубіжну видавничу продукцію, в тому числі сучасні 
інформаційні технології; 

створена мережа заінтересованих інституцій для підтримки та розвитку 
читання. 

Збереження українського культурного надбання в частині документних 
ресурсів 

Реалізація напряму передбачає забезпечення збереження пам’яток 
національного та світового значення у бібліотечних фондах як складової 
світової культурної спадщини. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
забезпечити створення на загальнодержавному рівні умов для фізичного 

збереження цінних та рідкісних фондів у бібліотеках; 
створити Державний реєстр національного культурного надбання у частині 

“Книжкові пам’ятки України”; 
розробити, прийняти і виконати Державну цільову програму створення 

Національної електронної бібліотеки. 
Очікувані результати: 
розроблена та виконана Загальнодержавна програма збереження пам’яток 

національного та світового значення у бібліотечних фондах; 
забезпечено створення умов для збереження пам’яток національного та 

світового значення у бібліотечних фондах відповідно до міжнародних 
стандартів; 

створена база даних Державного реєстру національного культурного 
надбання у частині “Книжкові пам’ятки України”; 

створена Національна електронна бібліотека. 
Науковий супровід розвитку бібліотек в умовах якісних змін 
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Реалізація напряму передбачає забезпечення наукового супроводу 
бібліотечно-інформаційної діяльності для якісних трансформацій і сталого 
розвитку галузі. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
спрямовувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження на 

розв’язання нагальних проблем розвитку бібліотечно-інформаційної сфери 
відповідно до світових тенденцій та надавати їм підтримку в рамках державно-
приватного партнерства; 

стимулювати проведення комплексних наукових досліджень, залучаючи 
талановиту молодь та науковців суміжних галузей; 

розвивати міжнародне співробітництво у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності; 

розвинути систему підготовки наукових кадрів на основі координації та 
взаємодії установ, що є базами підготовки та підвищення кваліфікації науковців 
(аспірантура, докторантура), із залученням професійних бібліотечних асоціацій. 

Очікувані результати: 
актуалізована проблематика бібліотекознавчих досліджень, яка стимулює 

інноваційний розвиток галузі; 
соціально та економічно ефективні результати досліджень впроваджені у 

практику діяльності бібліотек; 
консолідований творчий потенціал наукових інституцій та вчених різних 

галузей; 
впроваджені нові методики наукової і науково-технічної діяльності; 
забезпечено наступність та високу якість наукових досліджень; 
бібліотекознавці України залучені до міжнародних наукових проектів, 

визначають світові тенденції розвитку галузі; 
створено систему безперервної освіти та підвищення кваліфікації науковців 

та фахівців у галузі бібліотечної справи. 
Розвиток ефективних комунікацій 
Реалізація напряму передбачає створення системи ефективної внутрішньої 

та зовнішньої комунікації для розвитку партнерства, просування спільних 
цінностей та досягнення стратегічних результатів. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 
налагодити ефективну комунікацію між бібліотечною спільнотою і 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 
налагодити ефективну міжвідомчу комунікацію між органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, які мають у своєму 
підпорядкуванні бібліотеки, які суттєво впливають на бібліотечно-
інформаційну галузь; 

удосконалити внутрішню професійну комунікацію; 
налагодити ефективну міжсекторальну комунікацію; 
удосконалити зовнішню комунікацію з територіальними громадами та 

суспільством в цілому; 
розвивати міжнародні професійні зв’язки. 
Очікувані результати: 
збалансована державна політика щодо розвитку бібліотечно-інформаційної 

галузі, місця, ролі та значущості бібліотек у сталому розвитку суспільства; 
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оперативне реагування органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування щодо прийняття відповідних рішень з урахуванням інтересів і 
потреб бібліотек та їх користувачів; 

бібліотека функціонує як комунікаційний майданчик суспільства; 
просування спільних цінностей та створення нових партнерств; 
створення і реалізація ефективних корпоративних бібліотечних та 

міжгалузевих проектів; 
інтенсивне залучення фахівців бібліотечно-інформаційної галузі до системи 

професійної бібліотечної комунікації; 
активне включення суб’єктів бібліотечної галузі України у міжнародне 

професійне середовище; 
створення позитивного іміджу бібліотеки, бібліотекаря та бібліотечної 

професії; 
бібліотека сприймається суспільством як важливий чинник сталого 

розвитку. 
Короткостроковий план дій на 2016-2017 роки: 
утворити при Мінкультури робочі групи за кожним із стратегічних 

напрямів із залученням фахівців, рекомендованих Мінкультури, 
Мінекономрозвитку, МОН, Мінсоцполітики, Мінфіном, Мін’юстом, 
громадськими об’єднаннями, провідними бібліотеками, для розроблення плану 
заходів, необхідних для досягнення очікуваних результатів; 

внести зміни до Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, 
“Про авторське право і суміжні права”, “Про обов’язковий примірник 
документів”, “Про здійснення державних закупівель”; 

прийняти необхідні документи для приєднання України до міжнародних 
угод, пов’язаних з бібліотечно-інформаційною діяльністю (Флорентійська 
угода (1950), Марракеський договір Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності (2013) тощо); 

внести зміни до мінімальних соціальних нормативів забезпечення 
населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510 (Офіційний вісник 
України, 1997 р., число 22, с. 67); 

розробити нормативно-правові акти з питань інтегрованої бібліотечної 
системи, краєзнавчої діяльності бібліотек, національної бібліографії; 

розширити номенклатуру посад бібліотечних установ відповідно до 
сучасних потреб галузі на основі єдиного Класифікатора посад, переглянувши 
Довідник кваліфікаційних характеристик працівників бібліотек; 

утворити у складі Технічного комітету стандартизації ТК 144 “Інформація і 
документація” підкомітет “Бібліотечна діяльність”; 

розробити на основі міжнародних і впровадити національні стандарти з 
бібліотечної статистики, каталогізації, бібліотечного обслуговування, 
бібліотечних приміщень тощо; 

розробити організаційно-методологічні та техніко-технологічні умови для 
створення Державного реєстру національного культурного надбання у частині 
“Книжкові пам’ятки України”; 

розробити програми: 
- створення Національної електронної бібліотеки; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_311
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_311
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va327609-10/paran5#n5
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- модернізації матеріально-технічної бази бібліотек; 
- інформатизації бібліотек; 
- збереження бібліотечних фондів; 
розробити та запровадити систему розподіленого комплектування серед 

бібліотек державного значення; 
внести зміни у додаток до Порядку виплати доплати за вислугу років 

працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 (Офіційний вісник 
України, 2005 р., № 4, ст. 217); 

впровадити автоматизовану систему збору статистичних показників 
діяльності бібліотек усіх форм власності та підпорядкування; 

створити координаційний центр системи корпоративної каталогізації 
бібліотек на базі Державної наукової установи “Книжкова палата України імені 
Івана Федорова”; 

утворити міжвідомчу координаційну раду з науково-дослідних робіт в 
бібліотечно-інформаційній галузі при Національній бібліотеці імені 
В. І. Вернадського; 

провести наукове дослідження щодо визначення потреби у кадровому 
забезпеченні бібліотечно-інформаційної галузі до 2025 року з урахуванням 
нової архітектури бібліотечної мережі, нових стандартів бібліотечної 
діяльності, інтересів територіальних громад і працедавців та керуватися 
результатами дослідження під час формування державного замовлення на 
підготовку фахівців відповідного ступеня вищої освіти; 

розробити типовий проект навчального плану ступеневої освіти спеціалістів 
для бібліотечно-інформаційної галузі, орієнтований на впровадження якісних 
змін у бібліотеках, та рекомендувати його до використання у вищих навчальних 
закладах, що здійснюють підготовку фахівців бібліотечної сфери; 

забезпечити залучення громадських об’єднань та працедавців до 
акредитації освітніх програм вищих навчальних закладів; 

розробити загальнодержавну адвокаційну кампанію з популяризації 
читання та бібліотек. 

Середньостроковий план дій на 2018-2020 роки: 
організувати діяльність інтегрованої бібліотечної системи відповідно до 

оновленої архітектури бібліотечних мереж; 
прийняти і розпочати виконання програм: 
- модернізації матеріально-технічної бази бібліотек; 
- інформатизації бібліотек; 
- створення Національної електронної бібліотеки; 
- збереження бібліотечних фондів; 
розробити, прийняти і розпочати виконання програми “Мобільні 

бібліотеки”; 
створити Державний реєстр національного культурного надбання у частині 

“Книжкові пам’ятки України”; 
створити зведений електронний каталог бібліотек та базу даних 

авторитетних національних файлів; 
розробити проект єдиного універсального веб-порталу інформаційних 

ресурсів бібліотек; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-%D0%BF


115 
 

створити інформаційно-пошукову систему видавничої продукції, що буде 
використовуватися для оптимізації поповнення бібліотечних фондів; 

розробити і затвердити примірні штати та примірні структури бібліотек; 
розробити і запровадити механізм державної грантової підтримки 

комплексних міжвідомчих наукових досліджень з актуальної проблематики 
розвитку бібліотечно-інформаційної галузі; 

розробити освітні стандарти та освітньо-професійні програми для 
підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до 
міжнародних, забезпечити проведення їх незалежної експертної оцінки та 
використання; 

створити мережу закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації 
працівників бібліотечної сфери різного відомчого підпорядкування, у тому 
числі на регіональному рівні. Розробити та оновлювати програми підвищення 
кваліфікації, забезпечити їх використання у системах формального і 
неформального підвищення кваліфікації; 

виконати загальнодержавну адвокаційну кампанію з популяризації читання 
та бібліотек. 

Довгостроковий план дій на 2021-2025 роки: 
виконати програми: 
- модернізації матеріально-технічної бази бібліотек; 
- інформатизації бібліотек; 
- збереження бібліотечних фондів; 
- “Мобільні бібліотеки”; 
створити Національну електронну бібліотеку; 
реалізувати проект єдиного універсального веб-порталу інформаційних 

ресурсів бібліотек; 
розробити і запровадити загальнодержавну систему електронної доставки 

документів; 
приєднати зведений електронний каталог бібліотек України та електронні 

каталоги окремих бібліотек до світового зведеного каталогу бібліотечних 
ресурсів (WorldCat). 

Заходи з моніторингу 
Основними заходами з моніторингу є: 
розроблення індикаторів моніторингу виконання завдань Стратегії; 
проведення щорічного моніторингу стану виконання завдань Стратегії. 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В 
УКРАЇНІ НА 2017-2018 РОКИ 

  14 червня 2017 р. № 394-р  

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи 
електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки (далі - план заходів), що 
додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, 
Київській міській держадміністраціям: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/394-2017-%D1%80?nreg=394-2017-%F0&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=0&y=0#n10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/394-2017-%D1%80?nreg=394-2017-%F0&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=0&y=0#n10
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забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів; 
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству 

з питань електронного урядування інформацію про стан виконання плану 
заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові 
Міністрів України. 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні 

на 2017-2018 роки 
1. Забезпечити впровадження надання пріоритетних послуг, запровадження 

надання яких в електронній формі передбачається першочергово (далі - 
пріоритетні послуги), а саме: 

проведення реінжинірингу порядків надання пріоритетних послуг в 
електронній формі з метою їх спрощення та оптимізації; 

визначення стадії розвитку пріоритетних послуг та необхідного рівня 
довіри до схеми і засобу електронної ідентифікації відповідно до 
законодавства; 

внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регулюють 
питання надання пріоритетних послуг, з урахуванням вимог Закону України 
“Про адміністративні послуги”; 

впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі та їх 
інтеграція до Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - 
Єдиний портал). 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, 
                                                органи місцевого самоврядування (за згодою). 

                                                  2017 рік. 
2. Забезпечити функціонування та розвиток Єдиного порталу шляхом: 
1) удосконалення нормативно-правових актів щодо функціонування 

Єдиного порталу, зокрема внесення змін до: 
Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. 
№ 13; 

Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів 
місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг, затвердженого наказом Мінекономрозвитку та Мінрегіону від 8 вересня 
2016 р. № 1501/248; 

2) модернізації та впровадження Єдиного порталу в дослідну експлуатацію; 
3) створення в установленому законодавством порядку комплексної 

системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю; 
4) введення Єдиного порталу в промислову експлуатацію; 
5) інтеграції системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів та системи електронної взаємодії органів виконавчої 
влади з Єдиним порталом із дотриманням вимог законодавства у сфері захисту 
інформації. 

                                                     Мінекономрозвитку, Державне агентство 
                                                     з питань електронного урядування, 
                                                     Адміністрація Держспецзв’язку. 
                                                     2017-2018 роки. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16/paran14#n14
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3. Забезпечити інтеграцію існуючих електронних послуг до Єдиного 
порталу. 
 Мінекономрозвитку, Державне агентство з 

питань електронного урядування, інші 
центральні та місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування  
(за згодою). 

 2017-2018 роки. 
4. Розробити та подати до Мінекономрозвитку та Державного агентства з 

питань електронного урядування план заходів щодо запровадження надання 
адміністративних та інших публічних послуг (крім пріоритетних послуг) в 
електронній формі та інтеграції їх до Єдиного порталу. 
 Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування  
(за згодою). 

 II квартал 2017 року. 
5. Визначити подальший перелік пріоритетних послуг відповідно до 

суспільних потреб. 
 Державне агентство з питань електронного 

урядування, Мінекономрозвитку. 
 III квартал 2017 року. 

6. Розробити та подати в установленому порядку пропозиції щодо 
законодавчого врегулювання питання застосування, встановлення рівнів довіри 
та інтеграції альтернативних електронному цифровому підпису схем та засобів 
електронної ідентифікації до системи електронних послуг і Єдиного порталу 
згідно із визначеними вимогами до рівнів довіри. 
 Державне агентство з питань електронного 

урядування, Мін’юст, Адміністрація 
Держспецзв’язку, ДМС, Мінекономрозвитку, 
Національний банк (за згодою). 

 2017-2018 роки. 
7. Сприяти підвищенню готовності суб’єктів звернення до використання 

електронних послуг шляхом забезпечення: 
проведення на базі загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 

навчальних закладів просвітницьких заходів щодо освоєння інформаційно-
комп’ютерної грамотності на базовому рівні; 

створення спеціальних робочих місць для доступу до інформаційно-
телекомунікаційних систем на базі бібліотек державної та комунальної форми 
власності; 

розвитку системи дистанційного навчання, зокрема для осіб з особливими 
потребами. 
 МОН, Державне агентство з питань 

електронного урядування, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування (за згодою). 

 2017-2018 роки. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/394-2017-%D1%80?nreg=394-2017-%F0&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=0&y=0#w12
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8. Сприяти популяризації електронних послуг із залученням засобів масової 
інформації, громадських організацій шляхом підготовки відповідних 
відеороликів, інформаційних матеріалів тощо. 
 МІП, Державне агентство з питань 

електронного урядування, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування (за згодою). 

 2017-2018 роки. 
9. Сприяти розвитку каналів доступу до електронних послуг шляхом 

створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних 
послуг у центрах надання адміністративних послуг, бібліотеках, банках або 
мобільних додатках тощо. 
 Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування  
(за згодою). 

 2017-2018 роки. 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/394-2017-%D1%80?nreg=394-2017-%F0&find=1&text=%E1%B3%E1%EB%B3%EE%F2&x=0&y=0#w13
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