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З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

 

Про культуру 
{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 4731-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.98  

№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218  

№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62  

№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745  

№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40  

№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50  

№ 954-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.102 – щодо набрання чинності 

Закону див. Закон № 1656-VIII від 06.10.2016  

№ 955-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.103  

№ 2054-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 26, ст.298  

№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380  

№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68  

№ 2458-VIII від 19.06.2018, ВВР, 2018, № 34, ст.257  

№ 2481-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.274  

№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371 

№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81 

№ 385-IX від 17.12.2019 

№ 447-IX від 14.01.2020 

№ 524-IX від 04.03.2020} 
{Установити, що у 2016 році норми і положення частини третьої статті 22, абзацу другого частини 

першої, частини третьої статті 29 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та 

бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015} 

{Установити, що у 2017 році норми і положення абзацу другого частини першої статті 29 цього Закону 

застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 

фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 1801-VIII від 21.12.2016} 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-19#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-19#n91
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1656-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19#n39
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2054-19#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1848
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#n692
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2481-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2581-19#n94
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n248
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n248
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19#n125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n248
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#n131


6 
 

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; 

5-1) креативні індустрії – види економічної діяльності, метою яких є створення доданої 

вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх 

продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості; 
{Частину першу статті 1 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 2458-VIII від 19.06.2018} 

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, телебачення, радіомовлення, періодичні друковані видання 

та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а також культурно-мистецьке 

середовище; 
{Пункт 7 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2054-VIII від 23.05.2017} 

8) культурні блага – товари та послуги, що виробляються в процесі провадження 

діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб 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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2054-19#n58
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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; 

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: 

забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у сфері 

культури – створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14
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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; 

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; 
{Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4731-VI від 17.05.2012} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4731-17#n103


9 
 

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. 
{Частину першу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016} 

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; 

охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших 

чинників сталого розвитку держави. 
{Частину другу статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2458-VIII від 19.06.2018} 

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. 
{Статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016} 

Стаття 5. Мова у сфері культури 

1. Порядок застосування мов у сфері культури визначають Закон України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» та інші закони України. 
{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2054-VIII від 23.05.2017; в редакції 

Закону № 2704-VIII від 25.04.2019} 

2. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері 

культури, гарантує вільне використання мов усіх національних меншин України. 
{Стаття 5 в редакції Закону № 5029-VI від 03.07.2012} 

 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-19#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/26-19#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/26-19#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-19#n95
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17#n276
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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, особи з інвалідністю мають право 

на відвідування державних та комунальних закладів культури, закладів спеціалізованої 

позашкільної освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством. 
{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2145-VIII від 05.09.2017, № 2581-VIII від 02.10.2018} 

3. Пластові, скаутські громадські об’єднання, визначені Законом України «Про 

визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху», 

мають право на користування державними та комунальними закладами культури, закладами 

позашкільної освіти у сфері культури на пільгових умовах, передбачених законодавством. 
{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом № 385-IX від 17.12.2019} 

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

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. 

5. 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, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1849
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2581-19#n94
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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, 

мистецьких шкіл, студій, кінотеатрів, цирків, парків культури та відпочинку, архітектурних, 

дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і майстерень тощо. 
{Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

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; 

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1850
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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. 
{Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

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 культурних цінностей та забезпечення охорони культурних цінностей і об’єктів 

культурної спадщини, які є власністю України і перебувають на території інших країн. 
{Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

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. 
{Частину першу статті 14 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016} 

2. Український культурний фонд здійснює підтримку вітчизняних виробників у сфері 

культури в порядку, встановленому Законом України  «Про Український культурний фонд». 

Український культурний фонд самостійно визначає проекти, яким надається підтримка 

в порядку, встановленому Законом України  «Про Український культурний фонд». Такими 

проектами можуть бути, зокрема, проекти, пов’язані з організацією та проведенням виставок, 

ярмарків, симпозіумів, конгресів тощо, спрямованих на популяризацію української культури 

або пов’язаних з участю вітчизняних виробників у подібних заходах, що проводяться у 

зарубіжних країнах, якщо така участь є доцільною з точки зору популяризації української 

культури за кордоном, а відповідний проект відібрано Українським культурним фондом в 

порядку, встановленому Законом України «Про Український культурний фонд». 
{Статтю 14 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2481-VIII від 03.07.2018} 

3. У випадках, встановлених законом або передбачених Програмою діяльності з 

розвитку культури, затвердженою в установленому цим Законом порядку, фінансова 

підтримка суспільно важливих культурно-мистецьких заходів здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури 

та мистецтв. 
{Статтю 14 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2481-VIII від 03.07.2018} 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17#n659
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17#n660
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-19#n99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2481-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2481-19#n6
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творами мистецтва, продукцією вітчизняного книговидавництва, кінематографа, 

аудіовиробництва; 

функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек, мистецьких шкіл, студій, 

клубів, кінотеатрів, кіно-, відеопрокатних підприємств, об’єднань, заповідників, 

реставраційних закладів державної та комунальної власності; 
{Абзац четвертий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

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 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. 
{Статтю 16 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

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 статтею 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1851
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17#n661
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n135
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діяльність відповідає меті, з якою вони створені. Доходи, одержані від цієї діяльності, 

оподатковуються на загальних підставах згідно із законодавством. 

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. 
{Абзац другий частини другої статті 20 виключено на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018} 

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; 
{Абзац третій частини третьої статті 20 виключено на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018} 

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; 
{Абзац десятий частини третьої статті 20 виключено на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018} 

заклади освіти сфери культури. 

4. Забороняється виселення закладів культури (театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, 

архівів, художніх галерей (виставок), кінотеатрів, мистецьких шкіл, центрів дозвілля дітей та 

юнацтва, клубних закладів тощо) з приміщень без надання їм іншого рівноцінного 

приміщення. 
{Частина четверта статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

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. Протягом періоду тимчасової окупації керівники закладів культури на тимчасово 

окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя призначаються на посаду без конкурсу шляхом укладення з ними контракту за 

результатами співбесіди. Право призначати керівників закладів культури на тимчасово 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#n693
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#n694
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#n694
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1852
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окупованих територіях на посаду та укладати з ними контракт, а також звільняти із займаної 

посади мають: 

1) Донецька, Луганська обласні державні адміністрації, відповідні військово-цивільні 

адміністрації у разі їх утворення - щодо керівників закладів культури на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей, які до початку тимчасової окупації належали до 

сфери управління відповідно зазначених обласних державних адміністрацій чи органів влади, 

повноваження яких здійснюються військово-цивільними адміністраціями; 

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах культури та мистецтв, - щодо керівників закладів культури на 

тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та щодо 

керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей, які до початку тимчасової окупації не належали до сфери управління органів влади, 

зазначених у пункті 1 цієї частини. 

Керівник державного чи комунального закладу культури може призначатися 

керівником на умовах сумісництва в державному чи комунальному закладі культури, 

розташованому на тимчасово окупованих територіях, виключно відповідного 

функціонального спрямування. 

Контракт з керівником закладу культури на тимчасово окупованій території, який 

призначається на посаду на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини, визначає 

основні вимоги щодо діяльності керівника та умови, передбачені абзацами четвертим - 

восьмим частини шістнадцятої статті 21-5 цього Закону. 
{Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом № 447-IX від 14.01.2020} 

3. 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. 

4. Керівник державного чи комунального закладу культури може залучати артистичний 

та художній персонал понад штатну чисельність на підставі цивільно-правового договору в 

порядку, визначеному законом. 
{Текст статті 21 в редакції Закону № 955-VIII від 28.01.2016} 

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 
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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. 

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 правопорушення, пов’язаного з корупцією; 
{Абзац третій частини другої статті 21-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020} 

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). 
{Розділ III доповнено статтею 21-1 згідно із Законом № 955-VIII від 28.01.2016} 

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 комісії 

забезпечує 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. 
{Розділ III доповнено статтею 21-2 згідно із Законом № 955-VIII від 28.01.2016} 

Стаття 21-3. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії 

1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів. 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0809-16#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19#n47
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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 правопорушення, пов’язаного з корупцією; 
{Абзац третій частини восьмої статті 21-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020} 

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. 

11. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та 

проводить засідання конкурсної комісії. 
{Розділ III доповнено статтею 21-3 згідно із Законом № 955-VIII від 28.01.2016} 

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19#n47
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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». 
{Розділ III доповнено статтею 21-4 згідно із Законом № 955-VIII від 28.01.2016} 

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. 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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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 21-1-21-5цього Закону. 

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 III доповнено статтею 21-5 згідно із Законом № 955-VIII від 28.01.2016} 

 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19#n47
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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. 
{Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

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. 
{Статтю 22 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

Стаття 23. Рівні базової мережі закладів культури 

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, 

мистецькі школи, студії, парки культури та відпочинку тощо). 
{Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

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 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

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. 
{Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17#n664
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17#n665
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1853
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17#n667
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17#n668
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гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні 

цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних; 

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. 
{Частина перша статті 26 в редакції Закону № 911-VIII від 24.12.2015} 

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. 

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. 
{Частина перша статті 29 набирає чинності з 1 січня 2011 року – див. п. 1 розділу X «Прикінцеві положення» цього Закону} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-19#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n282
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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. 
{Частина друга статті 29 набирає чинності з 1 січня 2012 року – див. п. 1 розділу X «Прикінцеві положення» цього Закону} 

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. 
{Частина третя ст. 29 набирає чинності з 1 січня 2013 року – див. п. 1 розділу X «Прикінцеві положення» цього Закону} 

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. 
{Частину п’яту ст. 29 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014;  в редакції 

Закону № 76-VIII від 28.12.2014} 

Стаття 30. Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників сфери культури 

1. Держава забезпечує працівникам сфери культури призначення та виплату пенсії 

відповідно до законодавства. 
 

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. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-18#n408
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-19#n278
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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. 
 

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). 

 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ 

м. Київ  

14 грудня 2010 року  

№ 2778-VI 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n247
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/print#n247
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 23 січня 2019 р. № 27-р  

Київ 

Про схвалення Концепції  

реформування системи забезпечення населення культурними послугами 

 

1. Схвалити Концепцію реформування системи забезпечення населення культурними 

послугами, що додається. 

2. Міністерству культури разом із заінтересованими центральними та місцевими 

органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських 

асоціацій у місячний строк розробити та подати в установленому порядку Кабінетові 

Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням. 

 

Прем’єр-міністр України В.ГРОЙСМАН 
 
 

 

 
СХВАЛЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 23 січня 2019 р. № 27-р 

 
КОНЦЕПЦІЯ  

реформування системи забезпечення населення культурними послугами 
 

Вступна частина 
У глобально-історичному контексті суспільного розвитку та еволюції інституцій 

культура була і залишається важливим інструментом збору та передачі соціального досвіду 

від покоління до покоління, від одного народу до іншого, формою самореалізації та 

самовдосконалення людини, що є основою особистісного самовираження, міжкультурного 

діалогу, поступального розвитку людства. 

Таким чином, як системоутворюючий фактор єднання і розквіту суспільства на 

регіональному та національному рівнях культура є важливим інструментом його соціального, 

економічного і політичного розвитку. 

Концепція реформування системи забезпечення населення культурними послугами 

визначає керівні принципи, шляхи і строки формування та реалізації державної політики, 

спрямованої на створення для населення умов щодо отримання якісних і доступних 

культурних послуг. 

Необхідність реформування системи забезпечення населення культурними послугами 

узгоджується з такими документами: 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної 

Ради України від 14 квітня 2016 р. № 1099-VIII; 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 

№ 333 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 831); 

середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275; 

планом пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244. 
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Проблема, яка потребує розв’язання 

Україна більшою частиною успадкувала радянську систему функціонування сфери 

культури, де головним завданням було створення єдиної стандартної соціалістичної культури, 

а людина розглядалася не як активний суб’єкт, а як об’єкт політики. Більшість нормативно-

правових актів з питань культури мали декларативний характер. 

Після проголошення незалежності України в умовах економічної та соціальної кризи 

плани щодо відродження культури перейшли у площину порятунку та забезпечення її 

виживання. 

У 90-х роках ХХ століття припинили своє існування сотні різноманітних закладів 

культури, постійно скорочувалося українське книговидання, майже припинилося 

кіновиробництво, суттєво знизився рівень відвідуваності закладів культури. Залишковий 

принцип фінансування культури, негативний вплив тоталітарної спадщини, невідповідність 

діяльності закладів культури вимогам сучасності, непідготовленість кадрів до нових 

економічних умов, інформаційна дискримінація сфери культури, – все це призвело до того, що 

культура втратила не лише відповідне місце серед пріоритетів державної політики, а і 

опинилася на периферії державних інтересів. Поступово всю гуманітарну політику в Україні 

почали ототожнювати із соціальною політикою, спрямованою на вирішення повсякденних 

проблем громадян, – збільшення зарплат та забезпечення соціальних виплат. Проте усунення 

матеріальних проблем населення не веде до автоматичного зростання його культурного рівня. 

Із середини 90-х років ХХ століття здійснювалися спроби реформувати культурну 

політику. Зокрема, протягом 1994-1996 років на місцеві бюджети були передані повноваження 

щодо фінансування закладів культури. Це була перша хвиля процесу децентралізації в сфері 

культури, яка не отримала позитивних результатів: на всій території держави перестала 

функціонувати ще більша кількість бібліотек, клубних закладів, в рази знизилося 

фінансування мистецьких шкіл тощо. Мільйони українців фізично були позбавлені 

можливості доступу до культурних послуг, якість яких залишалася вкрай низькою. 

З 2000 року прояви такої негативної тенденції почали мінімізуватися, однак сфера 

культури, маючи інституційну пам’ять про колишню адміністративну та фінансову підтримку 

держави, виявилася не готовою до ринкової боротьби за увагу потенційних споживачів її 

послуг. 

У 2005 році було затверджено Концепцію державної політики в галузі культури на 

2005-2007 роки, яка передбачала розроблення, затвердження та впровадження державних 

соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються 

державою (перелік та обсяг послуг, порядок їх надання, показники виконання та якості 

послуг), а також методики визначення розміру фінансового забезпечення державних 

соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються 

державою, в розрахунку на душу населення. Водночас згадана Концепція мала декларативний 

характер, оскільки для визначених нею цілей та пріоритетних завдань не передбачався 

механізм їх реалізації. 

Подальші спроби реформування системи надання культурних послуг населенню, 

зокрема затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та 

бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності, не забезпечили 

покращення ситуації в сфері культури на місцях. Крім того, зазначений Державний стандарт 

в світлі реформаторських процесів в Україні, які набули масштабності з 2014 року, є морально 

застарілим. 

Друга хвиля реформування у сфері культури розпочалася у 2014 році з початком 

децентралізації влади, первинним результатом якої стало створення об’єднаних громад. 

Однак, незважаючи на державну фінансову підтримку об’єднаних громад, які займають 

близько 37,2 відсотка території України, та через тимчасову окупацію Автономної Республіки 

Крим і частини території Донецької та Луганської областей станом на листопад 2018 року 

спостерігається зменшення кількості закладів культури, динаміка якого протягом 1991-2017 

років наведена у таблиці. 
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Таблиця 

Вид закладів 1991 рік 2000 рік 2010 рік 2013 рік 2017 рік* 

Бібліотеки, тис. одиниць 25,3 20,7 19,5 19,1 16,8 

Клубні заклади, тис. одиниць 24,7 20,4 18,6 18,5 17,1 

Мистецькі школи, одиниць 1445 1482 1461 1452 1280 

__________  
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 
Частково скорочення базової мережі закладів культури можна пояснити значним 

зменшенням чисельності населення в Україні у період з 1991 року по 2017 рік. 

Окремої уваги з боку держави потребує зниження позицій України в світі за індексом 

людського розвитку, яким вимірюється інтенсивність прогресу держав. Так, Україна серед 

держав світу за індексом людського розвитку посідала у 1991 році 47 місце, у 2000 році – 75 

місце, у 2010 році – 82 місце, у 2013 році – 83 місце, у 2015 році – 84 місце. 

Динаміка зниження індексу людського розвитку в Україні яскраво відображає регресію 

людського капіталу в нашій державі. Дана проблема потребує невідкладного державного 

втручання для її виправлення, оскільки відсутність нагального реагування може невдовзі 

призвести до гуманітарної катастрофи в Україні. 

Загострює проблемність ситуації щодо погіршення доступності культурних послуг для 

населення і рівень прожиткового мінімуму в Україні, в структуру якого, зокрема, закладено 

вартісну величину мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості. 

Так, станом на 1 липня 2018 р. законодавчо встановлений прожитковий мінімум за 

місяць на одну особу становить 1777 гривень. За даними Мінсоцполітики, фактичний розмір 

прожиткового мінімуму у цінах липня 2018 року в розрахунку на місяць на одну особу 

становить 3745 гривень, що більше ніж вдвічі перевищує законодавчо встановлений мінімум. 

Частка видатків на культуру, закладених в даний фактичний прожитковий мінімум, становить 

1,7 відсотка, тобто 63 гривні в місяць. 

Прожитковий мінімум в Україні вважається і межею бідності, тобто частка населення, 

що має середньомісячний дохід на одну особу нижче законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму, є такою, що перебуває за межею бідності. За даними Держстату, в 

2017 році за межею бідності перебувало 2,4 відсотка населення України, а частка населення із 

середньомісячним доходом на одну особу нижче фактичного прожиткового мінімуму 

становила 34,9 відсотка. Більше третини населення України не в змозі задовольнити власні 

культурні потреби. 

Крім проблеми відсутності фінансової можливості для отримання громадянами якісних 

культурних послуг є проблема неспроможності або слабкої спроможності органів місцевого 

самоврядування забезпечення продукування таких послуг комунальними закладами культури, 

про що свідчить динаміка зменшення чисельності закладів культури та зниження індексу 

людського розвитку в Україні. 

З огляду на зазначене нагальною потребою є здійснення реформування системи 

забезпечення населення якісними та доступними культурними послугами. 

Мета і строки реалізації Концепції 

Метою даної Концепції є визначення основних шляхів і способів створення умов для 

збільшення кількості, підвищення якості та доступності культурних послуг, розвитку 

людського капіталу України через стимулювання створення та споживання культурних 

послуг. 

Строк реалізації Концепції – 2019-2022 роки. 
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Принципи реформування системи забезпечення населення культурними послугами 

Реформування системи забезпечення населення культурними послугами здійснюється 

за такими принципами: 

створення правових, організаційних та фінансових умов для забезпечення реалізації 

кожним громадянином права на задоволення культурних потреб та доступу до культурних 

благ; 

системний підхід до вирішення питань формування та розвитку культурної 

інфраструктури для забезпечення населення культурними послугами, що ґрунтується на 

всебічному аналізі проблем сфери культури та ресурсному методі планування комплексу 

таких інструментів, механізмів, програм і заходів, які здатні своєчасно та ефективно 

розв’язати ту чи іншу проблему у сфері культури з урахуванням специфіки конкретного 

регіону чи громади та потреб населення у відповідних послугах; 

поєднання та взаємне узгодження національних, регіональних та локальних пріоритетів 

щодо культурного розвитку; 

субсидіарність у вирішенні питань культурного розвитку; 

відкритість, прозорість та участь інститутів громадянського суспільства; 

доступність та належна якість культурних послуг для всіх, хто їх потребує; 

забезпечення рівного права кожного брати участь у культурному житті громади. 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Розв’язання визначених проблем передбачається здійснити шляхом створення і 

поступового впровадження правових, організаційних та фінансових механізмів для 

забезпечення населення доступними і якісними культурними послугами. 

Завдання реформи 

Основним завданням реформування системи забезпечення населення культурними 

послугами є: 

затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами; 

реформування фінансового забезпечення системи надання культурних послуг; 

впровадження політики модернізації наявної інфраструктури для надання культурних 

послуг; 

створення умов для формування якісного (висококваліфікованого) кадрового 

забезпечення системи надання культурних послуг; 

розроблення системи здійснення моніторингу та оцінки якості культурних послуг. 
 

Затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами 

Проблема доступності і якості культурних послуг вирішуватиметься шляхом 

затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами 

(базового набору культурних послуг), надання яких має здійснюватися безоплатно. 

Такий підхід дозволить, з одного боку, забезпечити задоволення культурних потреб 

громадян незалежно від їх вікової та дохідної стратифікації шляхом забезпечення рівного 

доступу до базового набору якісних культурних послуг, з іншого – зберегти від подальшого 

скорочення в процесі децентралізації мережу закладів культури, що мають забезпечувати 

надання базового набору культурних послуг та їх якість. 

Виконання цього завдання пов’язано з необхідністю визначення на рівні законодавства: 

загальних підходів до організації та надання культурних послуг; 

переліку, змісту та обсягу культурних послуг, що надаються громадянам на безоплатній 

основі на різних рівнях адміністративно-територіального устрою України; 

показників та критеріїв оцінки якості надання культурних послуг, механізму взаємодії 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та представників інститутів 

громадянського суспільства, обміну інформацією між ними з метою своєчасного коригування 

державної політики щодо забезпечення населення якісними і доступними культурними 

послугами; 

вимог до ресурсного забезпечення базового набору культурних послуг, що надаються 

громадянам на безоплатній основі. 
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Реформування фінансового забезпечення системи надання культурних послуг 

Розв’язання проблем, пов’язаних з утриманням закладів культури та забезпеченням 

належної якості надання ними культурних послуг, потребує розроблення нової моделі 

фінансування, яка передбачає: 

чіткі та прозорі гарантії держави щодо переліку та обсягу культурних послуг, які 

безоплатно надаються громадянам; 

впровадження проектного підходу до формування конкурентних ринків культурних 

послуг та їх фінансування; 

залучення у сферу культури бюджетних коштів через такі інструменти, як субвенції, 

кошти Державного фонду регіонального розвитку тощо; 

створення умов для залучення у сферу культури позабюджетних коштів для 

ревіталізації культурного ресурсу регіонів і окремих громад, створення нових закладів 

культури та культурних просторів. 
 

Впровадження політики модернізації наявної інфраструктури  

для надання культурних послуг 

Формування ефективної системи забезпечення населення доступними і якісними 

культурними послугами передбачає проведення оцінки культурного потенціалу та визначення 

механізму його раціонального використання, примноження та створення на його основі нових 

культурних продуктів та культурних послуг. Зокрема, передбачається: 

проведення інвентаризації та оцінки якісного стану базової мережі закладів культури; 

визначення шляхів організації раціонального використання культурної інфраструктури 

та ресурсного потенціалу для задоволення потреб різних груп споживачів культурних послуг, 

зокрема молоді; 

розроблення та впровадження функціонально та організаційно нових ефективних 

моделей закладів культури та культурних просторів з урахуванням щільності населення та 

територіальної доступності. 

Створення умов для формування якісного (висококваліфікованого) кадрового 

забезпечення системи надання культурних послуг 

Розвиток системи забезпечення населення культурними послугами передбачає 

розширення компетентностей та підвищення кваліфікації працівників сфери культури. 

Підтримка та розвиток кадрового потенціалу сфери культури здійснюватиметься шляхом: 

щорічного набору слухачів програми “Академія культурного лідера”; 

розроблення та впровадження короткострокових програм і курсів підвищення 

кваліфікації працівників сфери культури за різними напрямами; 

розроблення та впровадження безоплатних онлайн-курсів підвищення кваліфікації 

працівників сфери культури за різними напрямами. 

Розроблення системи здійснення моніторингу та оцінки якості культурних послуг 

Забезпечення доступності та належної якості культурних послуг, особливо 

гарантованого державою базового набору культурних послуг, передбачає впровадження 

моніторингу та оцінки їх якості, що дозволить оперативно реагувати на виявлені недоліки та 

своєчасно коригувати державну політику. Зазначене передбачається досягти шляхом: 

визначення порядку і методики здійснення моніторингу та оцінки реалізації державної 

політики щодо забезпечення населення якісними культурними послугами; 

проведення щорічного моніторингу та оцінки реалізації державної політики щодо 

забезпечення населення якісними культурними послугами згідно із затвердженими порядком 

та методикою; 

здійснення громадського контролю за дотриманням прав людини на доступ до якісних 

культурних послуг. 

Реалізація Концепції здійснюватиметься відповідно до плану заходів із зазначенням 

органів, відповідальних за здійснення конкретних заходів, обсягу фінансових ресурсів і 

строків виконання, який щороку в разі потреби буде коригуватися за результатами оцінки його 

виконання. 
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Очікувані результати 

Реалізація Концепції дозволить: 

запровадити комплексний підхід до розв’язання проблеми забезпечення населення 

якісними і доступними культурними послугами і реалізацію ідей щодо необхідності 

раціонального використання культурно-ресурсного, людського та фінансового потенціалу 

громад; 

підвищити рівень поінформованості громадян про комплекс культурних послуг, які 

вони можуть отримати на безоплатній основі, про плани і пріоритети розвитку сфери культури 

в Україні в цілому; 

впровадити ефективні механізми фінансування системи надання культурних послуг в 

цілому та фінансового забезпечення комплексу культурних послуг, що надаються громадянам, 

зокрема на безоплатній основі; 

підвищити ефективність використання бюджетних коштів у сфері забезпечення 

населення культурними послугами та запровадження індикаторів ефективності їх 

використання; 

підвищити культурний та духовний рівень населення, що сприятиме укріпленню 

національної ідентичності українських громадян і підвищенню індексу людського розвитку в 

Україні; 

якісно оновити матеріально-технічне та кадрове забезпечення системи надання 

культурних послуг населенню; 

створити чітку і прозору систему звітності про результати впровадження державної 

політики щодо забезпечення населення доступними і якісними культурними послугами. 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

виконання плану заходів щодо реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням 

реальних можливостей державного та місцевих бюджетів. 

До джерел фінансування заходів щодо реалізації Концепції належать кошти 

державного та місцевих бюджетів, програм, проектів міжнародної технічної допомоги, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення  

розмаїття форм культурного самовираження  
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  

Конвенцію про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження, 

прийняту на 33-й сесії Генеральної конференції Організації Об’єднаних Націй з питань  освіти, 

науки і культури 20 жовтня 2005 року, ратифікувати (додається).  

 

Президент України       В.ЮЩЕНКО  

м. Київ, 20 січня 2010 року  

 № 1811-VI 

 

КОНВЕНЦІЯ 

про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

 

Дата підписання:   20.10.2005 

Дата ратифікації Україною:  20.01.2010 

Дата набрання чинності для України: 10.06.2010  

 

Офіційний переклад 

Генеральна конференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури, проводячи засідання в м. Париж з 3 до 21 жовтня 2005 р. під час своєї 33 сесії,  

підтверджуючи, що культурне розмаїття є невід’ємною характерною рисою людства;  

усвідомлюючи, що культурне розмаїття є загальною спадщиною людства й що 

необхідно цінувати й зберігати її на благо всіх;  

розуміючи, що культурне розмаїття створює багатий і різноманітний світ, який 

розширює діапазон вибору та сприяє людським можливостям і цінностям, будучи, отже, 

рушійною силою сталого розвитку для громад, народів та націй;  

нагадуючи, що культурне розмаїття, яке розцвітає в умовах демократії, терпимості, 

соціальної справедливості й взаємної поваги між народами та культурами, є необхідним для 

забезпечення миру й безпеки на місцевому, національному та міжнародному рівнях; 

особливо відзначаючи важливість культурного розмаїття для повного здійснення прав 

людини та основоположних свобод, проголошених у Загальній декларації прав людини та в 

інших загальновизнаних документах;  

наголошуючи на необхідності залучення культури як одного зі стратегічних елементів 

до національної та міжнародної політики розвитку, а також до міжнародного співробітництва 

для розвитку, у тому числі з урахуванням Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних 

Націй (2000 р.) в якій особлива увага звертається на викорінення зубожіння;  

 беручи до уваги, що культура набуває різноманітних форм у часі та просторі й що це 

розмаїття виявляється в унікальних і різноманітних формах самобутності й культурного 

самовираження народів і суспільств, які складають людство;  

визнаючи важливість традиційних знань як джерела нематеріального й матеріального 

багатства, зокрема систем знань корінних народів, та їхній позитивний внесок у сталий 

розвиток, а також необхідність забезпечення їхньої належної охорони та заохочення;  

визнаючи необхідність уживання заходів для охорони розмаїття форм культурного 

самовираження, у тому числі їхнього змісту, особливо в тих ситуаціях, коли формам 

культурного самовираження може загрожувати зникнення або серйозна шкода;  
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наголошуючи на важливості культури для соціальної згуртованості в цілому та її 

можливості для підвищення статусу й ролі жінки в суспільстві зокрема;  

усвідомлюючи, що культурне розмаїття зміцнюється в результаті вільного поширення  

ідей і що воно збагачується завдяки постійним обмінам і взаємодії між культурами;  

знову підтверджуючи, що свобода думки, вираження поглядів та інформації, а також 

різноманіття засобів інформації створюють умови для розквіту форм культурного 

самовираження в суспільствах;  

визнаючи, що розмаїття форм культурного самовираження, у тому числі традиційні 

форми, є важливим фактором, який дає людям і народам  можливість  висловлювати свої ідеї 

та цінності й обмінюватися ними з іншими;  

нагадуючи, що мовне розмаїття є основним елементом культурного розмаїття;  

знову підтверджуючи ту найважливішу роль, яку відіграє освіта в охороні й заохоченні 

форм культурного самовираження;  

ураховуючи важливе значення життєздатності культур, у тому числі для осіб, що 

належать до меншин і корінних народів, яка виявляється в їхній свободі створювати, 

Поширювати й передавати свої традиційні форми культурного  самовираження й мати до них 

доступ, щоб використовувати їх для власного розвитку;  

наголошуючи на життєво важливій ролі культурної взаємодії й творчості, які 

збагачують й оновлюють форми культурного самовираження й підвищують роль тих, хто бере 

участь у розвитку культури для прогресу суспільства в цілому;  

визнаючи важливість прав інтелектуальної власності для забезпечення підтримки тих, 

хто бере участь у культурній творчості;  

будучи переконаними, що культурна діяльність і культурні товари та послуги мають як 

економічний, так і культурний характер, оскільки вони є вираженням форм самобутності, 

цінностей і змісту, і тому до них не можна ставитись як до чогось, що має тільки комерційну 

цінність;  

відзначаючи, що процеси глобалізації, яким посприяв швидкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, створюючи безпрецедентні умови для ширшої 

взаємодії культур, також кидають виклик культурному розмаїттю, особливо що стосується 

небезпеки поглиблення диспропорцій між багатими й бідними країнами;  

усвідомлюючи конкретне завдання ЮНЕСКО забезпечити повагу до розмаїття культур 

і рекомендувати підписання таких міжнародних угод, які можуть бути необхідними для 

сприяння вільному поширенню ідей за допомогою слова та образу;  

посилаючись на положення прийнятих ЮНЕСКО міжнародних правових документів, 

які стосуються культурного розмаїття й реалізації культурних прав, та, зокрема, на Загальну 

декларацію 2001 року про культурне розмаїття, приймає 20 жовтня 2005 року цю Конвенцію.  

I. Цілі та керівні принципи 

Стаття 1 Цілі 
Цілями цієї Конвенції є:  

a) охорона та заохочення розмаїття форм культурного самовираження;  

b) створення умов для розквіту й вільної взаємодії культур на взаємовигідній основі;  

c) заохочення діалогу між культурами для забезпечення ширших і збалансованіших 

культурних обмінів у всьому світі в інтересах взаємоповаги культур і культури миру;  

d) заохочення міжкультурності для розвитку взаємодії між культурами в дусі наведення 

мостів між народами;  

e) заохочення поваги до розмаїття форм культурного самовираження й підвищення 

усвідомлення цінності цього розмаїття на місцевому, національному та міжнародному рівнях;  

f) підтвердження важливості взаємозв’язку між культурою та розвитком для всіх країн, 

особливо тих, що розвиваються, і підтримка заходів, яких уживають на національному й 

міжнародному рівнях для забезпечення визнання справжньої цінності цього взаємозв’язку;  

g) визнання особливого характеру культурної діяльності, культурних товарів та послуг 

як носіїв самобутності, цінностей і змісту;  
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h) підтвердження суверенних прав держав на підтримку, прийняття й здійснення 

політики та заходів, які вони вважають належними для охорони й заохочення розмаїття форм 

культурного самовираження на своїй території;  

i) зміцнення міжнародного співробітництва й солідарності в дусі партнерства, зокрема 

для збільшення можливостей країн, що розвиваються, для охорони й заохочення розмаїття 

форм культурного самовираження. 

Стаття 2 Керівні принципи 

1. Принцип поваги до прав людини та основоположних свобод  

Охорона та заохочення культурного розмаїття можливі тільки тоді, коли гарантовано 

права людини та основоположні свободи, як-от: свободу вираження думок, інформації та 

комунікації, а також можливість для окремих осіб вибирати форми культурного 

самовираження. Ніхто не може використовувати положень цієї Конвенції для порушення прав 

людини та основоположних свобод, проголошених у Загальній декларації прав людини й 

гарантованих міжнародним правом, або для їхнього обмеження.  

2. Принцип суверенітету  

Згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй та принципами міжнародного  права 

держави мають суверенне право уживати заходів і проводити політику з охорони та  

заохочення розмаїття форм культурного самовираження на своїй території.  

3. Принцип рівної гідності й поваги до всіх культур  

Охорона й поширення розмаїття форм культурного самовираження передбачають 

визнання рівної гідності й поваги до всіх культур, у тому числі культури осіб, які належать до 

меншин і корінних народів.  

4. Принцип міжнародної солідарності й співробітництва  

Міжнародне співробітництво й солідарність повинні бути спрямовані на надання всім 

країнам, особливо тим, що розвиваються, можливості створювати й зміцнювати свої засоби 

культурного самовираження, у тому числі свої галузі культури, незважаючи на те, чи вони 

лише формуються, чи їх уже створено, на місцевому, національному та міжнародному рівнях. 

 5. Принцип взаємодоповнюваності економічних і культурних аспектів розвитку 

Оскільки культура є однією з головних рушійних сил розвитку, культурні аспекти розвитку 

мають таке саме важливе значення, як і його економічні аспекти, і люди та  народи  мають  

основне  право брати в них участь і користуватися їхніми здобутками.  

6. Принцип сталого розвитку  

Культурне розмаїття є цінним надбанням людей і суспільства. Охорона, заохочення та 

підтримка культурного розмаїття є однією з найважливіших вимог забезпечення сталого 

розвитку в інтересах теперішнього та прийдешніх поколінь. 

7. Принцип рівного доступу  

Важливими елементами забезпечення культурного розмаїття й заохочення 

взаєморозуміння є рівний доступ до насиченої гами різноманітних форм культурного  

самовираження в усьому світі й доступ культур до засобів самовираження та поширення. 

8. Принцип відкритості й збалансованості  

Коли держави вживають заходів для підтримки розмаїття форм культурного 

самовираження, вони повинні прагнути сприяти належним чином  їхній  відкритості для інших 

культур світу й забезпечувати відповідність таких заходів цілям, передбаченим цією 

Конвенцією.  

II. Сфера застосування 

Стаття 3 Сфера застосування 

Ця Конвенція застосовується до політики й заходів, прийнятих або вжитих Сторонами 

для  охорони й заохочення розмаїття форм культурного самовираження.  

III. Визначення 

Стаття 4 Визначення 

Для цілей цієї Конвенції розуміється, що:  



33 
 

1. Культурне розмаїття. «Культурне розмаїття» означає розмаїття форм, за допомогою 

яких культури груп і суспільств знаходять своє вираження. Ці форми самовираження 

передаються всередині груп та суспільств і між ними.  

Культурне розмаїття виявляється не тільки через застосування різноманітних заходів, 

за допомогою яких культурна спадщина людства виражається, розширяється й передається 

завдяки розмаїттю форм культурного самовираження, а й через різні види художньої 

творчості, виробництва, поширення, розподілу та споживання продуктів культурного 

самовираження, незалежно від засобів і технологій, які використовуються.  

2. Культурний зміст. «Культурний зміст» означає символічне значення, художній 

аспект і культурні цінності, джерелами яких є культурна самобутність або які відображають 

таку самобутність.  

3. Форми культурного самовираження. «Формами культурного самовираження» є такі 

форми самовираження, які випливають з творчості окремих осіб, груп або суспільств і які 

мають культурний зміст.  

4. Культурна діяльність, культурні товари та послуги. «Культурна діяльність, культурні 

товари та послуги» означає таку діяльність і такі товари та послуги, які, коли їх розглядають з 

погляду конкретної властивості, застосування або мети, утілюють або передають форми 

культурного самовираження, незалежно від своєї можливої комерційної цінності. Культурна 

діяльність може бути самоціллю або може сприяти виробництву культурних товарів та послуг.  

5. Галузі культури. «Галузі культури» означає ті галузі, які виробляють і поширюють 

культурні товари та послуги, визначені у викладеному вище пункті 4. 

6. Культурна політика й заходи. «Культурна політика й заходи» означає таку політику 

й такі заходи, які стосуються культури на місцевому, регіональному або міжнародному рівнях, 

які або зосереджені на культурі як такій, або призначені  для здійснення безпосереднього 

впливу на окремих осіб, групи або суспільства, у тому числі на створення, виробництво, 

поширення та розподіл культурної діяльності й культурних товарів та послуг, а також доступ 

до них.  

7. Охорона. «Охорона» означає вживання заходів, спрямованих на збереження, захист 

і збільшення розмаїття форм культурного самовираження.  

«Охороняти» означає вживати таких заходів.  

8. Міжкультурність. «Міжкультурність» означає існування й рівноправну взаємодію 

різноманітних культур, а також можливість створення загальних форм культурного 

самовираження на основі діалогу й взаємної поваги.  

IV. Права та обов’язки Сторін 

Стаття 5 Загальна норма, яка стосується прав та обов’язків 

1. Сторони відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, принципів 

міжнародного права й загальновизнаних документів у галузі прав людини підтверджують своє 

суверенне право розробляти й здійснювати свою культурну політику та вживати заходів для 

охорони й заохочення розмаїття форм культурного самовираження, а також для зміцнення 

міжнародного співробітництва з метою досягнення цілей цієї Конвенції.  

2. Коли Сторона здійснює політику й уживає заходів для охорони й заохочення 

різноманіття форм культурного самовираження на своїй території, її політика й заходи 

повинні відповідати положенням цієї Конвенції.  

Стаття 6 Права Сторін на національному рівні 
1. У рамках своєї культурної політики та заходів, визначених у пункті 6 статті 4, і з 

урахуванням своїх конкретних умов і потреб кожна Сторона може вживати заходів, 

спрямованих на охорону й заохочення розмаїття форм культурного самовираження на своїй 

території. 

2. Такі заходи можуть охоплювати:  

a) регуляторні заходи, спрямовані на охорону й заохочення форм культурного 

самовираження;  
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b) заходи, які належним чином забезпечують можливості для національної культурної 

діяльності, культурних товарів та послуг серед усіх доступних видів культурної діяльності, 

культурних товарів та послуг, що існують на їхній території, для створення, виробництва, 

поширення, розподілу такої національної культурної діяльності, культурних товарів та послуг, 

а також користування ними, у тому числі умови, які стосуються мови, що використовується у 

зв’язку з такою діяльністю, товарами та послугами;  

 c) заходи, спрямовані на надання незалежним національним галузям культури й 

діяльності неофіційного сектора реального доступу до засобів виробництва, поширення та 

розподілу культурної діяльності, культурних товарів та послуг;  

d) заходи, спрямовані на надання державної фінансової допомоги; e) заходи, спрямовані 

на надання підтримки некомерційним організаціям, а також державним і приватним 

інституціям, творчим працівникам та іншим спеціалістам у галузі культури, для розвитку й 

заохочення вільного обміну й поширення ідей, форм культурного самовираження, культурної 

діяльності, культурних товарів та послуг, а також для стимулювання творчого й 

підприємницького духу їхньої діяльності;  

f) заходи, спрямовані, де це доцільно, на створення та підтримку державних закладів;  

g) заходи, спрямовані на заохочення й підтримку творчих працівників та інших осіб, 

які беруть участь у створенні форм культурного самовираження;  

h) заходи, спрямовані на збільшення розмаїття засобів масової інформації, у тому числі 

шляхом розвитку громадського радіомовлення.  

Стаття 7 Засоби заохочення форм культурного самовираження 
1. Сторони докладають зусиль для створення на своїй території такого середовища, яке 

допомагає окремим особам і соціальним групам:  

a) створювати, виробляти, поширювати й розподіляти свої форми культурного 

самовираження й мати доступ до них, звертаючи належну увагу на особливі умови й потреби 

жінок, а також різноманітних соціальних груп, у тому числі осіб, які належать до меншин і 

корінних народів;  

b) мати доступ до різноманітних форм культурного самовираження, які виникли на 

їхній території або в інших країнах світу.  

2. Сторони докладають також зусиль для визнання важливого внеску творчих 

працівників, інших осіб, залучених до творчого процесу, культурних спільнот, а також 

організацій, які підтримують їхню роботу, та їхньої центральної ролі в збагаченні розмаїття 

форм культурного самовираження.  

Стаття 8 Засоби з охорони форм культурного самовираження 

1. Без обмеження положень статті 5 й 6 Сторона може визначити ті особливі ситуації, 

коли форми культурного самовираження на її території перебувають під загрозою знищення, 

їм загрожує серйозна небезпека або вони інакше потребують термінового захисту.  

2. Сторони можуть вживати усіх належних заходів для охорони й збереження форм 

культурного самовираження в ситуаціях, зазначених у пункті 1, відповідно до положень цієї 

Конвенції.  

3. Сторони повідомляють Міжурядовому комітетові, зазначеному в статті 23, про всі 

заходи, яких ужито з урахуванням потреб конкретної ситуації, а Комітет може зробити 

відповідні рекомендації.  

Стаття 9 Обмін інформацією та прозорість 
Сторони: 

a) надають один раз на чотири роки у своїх доповідях ЮНЕСКО відповідну інформацію 

про заходи, яких ужито для охорони й заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

на їхній території та на міжнародному рівні;  

b) призначають координатора, який відповідає за обмін інформацією стосовно цієї 

Конвенції;  

c) діляться й обмінюються інформацією, яка стосується охорони й заохочення розмаїття 

форм культурного самовираження. 
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Стаття 10 Освіта й підвищення  

інформованості громадськості 

Сторони:  

a) сприяють розумінню важливості охорони й заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження, inter alia (Inter alia – між іншим, зокрема (лат.). – Прим.пер.), за допомогою 

програм у галузі освіти й підвищення інформованості громадськості;  

b) співробітничають з іншими Сторонами й міжнародними та регіональними 

організаціями для досягнення цілей цієї статі;  

c) докладають зусиль для стимулювання творчості й зміцнення виробничого потенціалу 

шляхом розробки освітніх програм і програм професійної підготовки та обміну у сфері галузей 

культури. Ці засоби повинні здійснюватись у такий спосіб, який не має негативного впливу на 

традиційні форми виробництва.  

Стаття 11 Участь громадянського суспільства 

Сторони визнають основну роль суспільства в охороні та заохоченні розмаїття форм 

культурного самовираження. Сторони заохочують активну участь громадянського суспільства 

у своїх зусиллях для досягнення цілей цієї Конвенції.  

Стаття 12 Заохочення міжнародного співробітництва 

Сторони докладають зусиль для зміцнення свого двостороннього, регіонального та 

міжнародного співробітництва, сприятливого для заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження, звертаючи особливу увагу на ситуації, зазначені в статтях 8 та 17, зокрема 

для:  

a) сприяння діалогові між Сторонами з питань культурної політики;  

 b) посилення стратегічного та управлінського потенціалу державного сектора в 

громадських культурних закладах шляхом здійснення культурних обмінів та обміну 

найліпшою практикою між спеціалістами на міжнародному рівні;  

 c) зміцнення партнерства з громадянським суспільством, неурядовими організаціями 

та приватним сектором, а також між ними для заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження;  

d) сприяння застосуванню нових технологій, стимулювання партнерства з метою 

посилення обміну інформацією та поліпшення культурного взаєморозуміння, а також 

заохочення розмаїття форм культурного самовираження;  

 e) заохочення укладання угод про спільне виробництво й спільне поширення.  

Стаття 13 Інтеграція культури в сталий розвиток 

Сторони докладають зусиль для залучення питання культури до своєї політики в галузі 

розвитку на всіх рівнях з метою створення умов, сприятливих для сталого розвитку, і в цих 

рамках сприяють аспектам, пов’язаних з охороною та заохоченням розмаїття форм 

культурного самовираження.  

Стаття 14 Співробітництво для розвитку 

Сторони докладають зусиль для підтримки співробітництва з метою сталого розвитку 

й зменшення масштабів зубожіння, особливо у зв’язку з конкретними потребами країн, що 

розвиваються, для сприяння формуванню динамічного сектора культури, inter alia, шляхом:  

а) зміцнення галузей культури в країнах, що розвиваються, завдяки: 

i) створенню та зміцненню потенціалу виробництва й поширенню в галузі культури в 

країнах, що розвиваються; 

ii) сприянню ширшому доступові до глобального ринку й міжнародних мереж 

поширення для їхньої культурної діяльності та їхніх культурних товарів та послуг; 

iii) створенню умов для формування життєздатних місцевих і регіональних ринків; 

iv) уживанню, якщо це можливо, належних заходів у розвинених країнах для 

полегшення доступу на їхню територію для культурної діяльності й культурних товарів та 

послуг з країн, що розвиваються; 

v) підтримці творчої діяльності й створенню настільки, наскільки це можливо, умов, які 

забезпечують мобільність творчих працівників з країн, що розвиваються; 
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vi) заохоченню відповідної взаємодії між розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються, inter alia, у галузі музичного й кінематографічного мистецтв;  

b) створення потенціалу завдяки обмінові інформацією, досвідом і спеціальними 

знаннями, а також підготовці людських ресурсів у країнах, що розвиваються, як у державному, 

так і в приватному секторах, які, inter alia, стосуються стратегічного та управлінського 

потенціалу, розробки й здійснення політики, заохочення й поширення форм культурного 

самовираження, розвитку малих, середніх підприємств і мікропідприємств, застосування 

технологій, а також підвищення кваліфікації та передачі професійних навичок;  

с) передачі технології та спеціальних знань і досвіду завдяки вживанню належних 

заходів для стимулювання, особливо у сфері галузей культури та культурного 

підприємництва;  

d) забезпечення фінансової підтримки завдяки: 

i) створенню Міжнародного фонду культурного розмаїття, передбаченого в статті 18; 

ii) надання, де це доцільно, офіційної допомоги для розвитку, у тому числі технічної 

допомоги для стимулювання й підтримки творчої діяльності; 

iii) використання інших форм фінансової допомоги, як-от: позик під низький процент, 

субсидій та інших механізмів фінансування.  

Стаття 15 Спільні домовленості 

Сторони заохочують розвиток партнерства між державним і приватним секторами й 

некомерційними організаціями та всередині них для співробітництва з країнами, що 

розвиваються, у нарощенні їхнього потенціалу в галузі охорони та заохочення розмаїття форм 

культурного самовираження. З урахуванням потреб країн, що розвиваються, особлива увага в 

рамках цих новаторських форм партнерства звертається на дальший розвиток  

інфраструктури, людських ресурсів і політики, а також обмін культурною діяльністю й 

культурними товарами та послугами.  

Стаття 16 Преференційний режим для країн, що розвиваються 

Розвинені країни сприяють культурним обмінам з країнами, що розвиваються, шляхом 

надання на належній інституційній та юридичній основі преференційного режиму для творчих 

працівників та інших спеціалістів і працівників у галузі культури, а також для їхніх культурних 

товарів та послуг.  

Стаття 17 Міжнародне співробітництво в ситуаціях виникнення серйозної  

загрози для форм культурного самовираження 

Сторони співробітничають для надання допомоги одна одній та, зокрема, країнам, що 

розвиваються, у ситуаціях, зазначених у статті 8.  

Стаття 18 Міжнародний фонд культурного розмаїття 

1. Цією Конвенцією створюється Міжнародний фонд культурного розмаїття (далі – 

Фонд).  

2. Фонд складається із цільових фондів, заснованих відповідно до Положень про 

фінанси ЮНЕСКО.  

3. Ресурси Фонду складаються з:  

a) добровільних внесків Сторін;  

b) коштів, асигнованих із цією метою Генеральною конференцією ЮНЕСКО;  

c) внесків, пожертв або заповітного майна, що надійшли від інших держав, організацій 

та програм системи Організації Об’єднаних Націй, інших регіональних або міжнародних 

організацій, а також державних або приватних установ чи фізичних осіб;  

d) будь-яких процентних нарахувань на ресурси цього Фонду;  

e) коштів зборів і надходжень від заходів, організованих на користь Фонду;  

f) будь-яких інших ресурсів, передбачених положеннями Фонду.  

4. Рішення про використання ресурсів Фонду приймає Міжурядовий комітет на основі 

керівних принципів, визначених Конференцією Сторін, зазначеною в статті 22.  
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5. Міжурядовий комітет може приймати внески та допомогу в інших формах для 

загальних і конкретних цілей, пов’язаних з визначеними проектами, за умови, що він ухвалив 

такі проекти.  

6. Внесення внесків до Фонду не може супроводжуватися жодними політичними, 

економічними чи іншими умовами, несумісними із цілями цієї Конвенції.  

7. Сторони докладають зусиль для надання на постійній основі добровільних внесків, 

необхідних для здійснення цієї Конвенції.  

Стаття 19 Обмін інформацією, її аналіз та поширення 

1. Сторони домовляються обмінюватись інформацією та ділитися спеціальними 

знаннями, які стосуються збору даних і статистики про розмаїття форм культурного 

самовираження, а також найліпшою практикою його охорони та заохочення. 

2. ЮНЕСКО, використовуючи існуючі механізми в рамках Секретаріату, сприяє 

зборові, аналізові та поширенню всієї відповідної інформації, статистики та найліпшої 

практики.  

3. ЮНЕСКО також створює та оновлює банк даних з різних секторів й урядових, 

приватних та некомерційних організацій, діяльність яких пов’язана з формами культурного 

самовираження.  

4. Для сприяння зборові даних ЮНЕСКО звертає особливу увагу на  питання  створення 

потенціалу й розширення спеціальних знань і досвіду Сторін, які звертаються з проханням про 

надання їм  такої допомоги.  

5. Збір інформації, визначеної в цій статті, доповнює інформацію, яку збирають згідно 

з положеннями статті 9.  

V. Зв’язок з іншими правовими актами 

Стаття 20 Зв’язок з іншими договорами: взаємна 

підтримка, взаємодоповнюваність і непідпорядкованість 

1. Сторони визнають, що вони сумлінно виконують свої зобов’язання за цією 

Конвенцією та всіма іншими міжнародними договорами, сторонами яких вони є. Відповідно, 

не підпорядковуючи цієї Конвенції будь-якому іншому договору,  

а) вони заохочують взаємну підтримку між цією Конвенцією та іншими договорами, 

сторонами яких вони є, а також  

b) під час тлумачення чи застосування інших договорів, сторонами яких вони є, або під 

час прийняття інших міжнародних зобов’язань, Сторони враховують відповідні положення 

цієї Конвенції.  

2. Ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що змінює права та обов’язки Сторін 

за будь-якими іншими договорами, сторонами яких вони є.  

Стаття 21 Міжнародні консультації та координація 

Сторони зобов’язуються сприяти цілям та принципам цієї Конвенції на інших 

міжнародних форумах. Із цією метою Сторони, де це доцільно, консультуються одна з одною, 

беручи до уваги зазначені цілі та принципи.  

VI. Органи Конвенції 

Стаття 22 Конференція Сторін 

1. Засновується Конференція Сторін. Конференція Сторін є пленарним вищим органом 

цієї Конвенції.  

2. Конференція Сторін збирається на чергову сесію один раз на два роки, настільки, 

наскільки це можливо, разом з Генеральною конференцією ЮНЕСКО. Вона може зібратися 

на позачергову сесію, якщо вона так вирішить або якщо Міжурядовий комітет отримає 

прохання про це від щонайменше третини загальної кількості Сторін.  

3. Конференція Сторін затверджує власний регламент.  

4. Функціями Конференції Сторін є, inter alia:  

a) обрання членів Міжурядового комітету; b) отримання й розгляд  доповідей Сторін  

цієї  Конвенції, надісланих Міжурядовим комітетом;  



38 
 

 c) затвердження оперативних керівних принципів, розроблених Міжурядовим 

комітетом на її прохання;  

d) уживання інших заходів, які можуть уважатися необхідними для сприяння цілям цієї 

Конвенції.  

Стаття 23 Міжурядовий комітет 

1. У рамках ЮНЕСКО створюється Міжурядовий комітет з охорони й заохочення 

розмаїття форм культурного самовираження (далі – Міжурядовий комітет). До його складу 

входять 18 держав – учасниць Конвенції, яких Конференція Сторін обирає на чотирирічний  

строк після набрання цією Конвенцією чинності відповідно до статті 29.  

2. Міжурядовий комітет збирається щорічно.  

3. Міжурядовий комітет здійснює свою діяльність під керівництвом Конференції 

Сторін та є підзвітним їй.  

4. Як тільки кількість Сторін Конвенції досягне 50, число членів Міжурядового 

комітету збільшується до 24.  

5. Вибори членів Міжурядового комітету ґрунтуються на принципах справедливого 

географічного розподілу, а також ротації.  

6. Без шкоди для інших обов’язків, передбачених для нього цією Конвенцією, 

Міжурядовий комітет здійснює такі функції:  

a) сприяння досягненню цілей цієї Конвенції, а також заохочення й перевірки її 

здійснення;  

b) підготовки та подання на затвердження Конференцією Сторін на її прохання 

оперативних керівних принципів здійснення та застосування положень Конвенції;  

c) подання до Конференції Сторін доповідей Сторін Конвенції разом зі своїми 

коментарями та коротким викладом їхнього змісту;  

d) вироблення належних рекомендацій у ситуаціях, про які Сторони йому повідомили 

згідно з відповідними положеннями Конвенції, зокрема статті 8;  

 е) установлення  процедур  та  інших механізмів консультацій, спрямованих на 

сприяння принципам і цілям цієї Конвенції в рамках інших міжнародних форумів;  

f) виконання будь-яких інших завдань, які Конференція Сторін може йому доручити.  

7. Згідно зі своїм регламентом Міжурядовий комітет може будь-коли запропонувати 

державним або приватним установам чи фізичним особам узяти участь у його засіданнях для 

проведення консультацій з певних питань.  

 8. Міжурядовий комітет готує та подає на затвердження Конференцією Сторін свій 

регламент.  

Стаття 24 Секретаріат ЮНЕСКО 

1. Органам Конвенції допомагає Секретаріат ЮНЕСКО.  

 2. Секретаріат готує документацію Конференції Сторін та Міжурядового комітету, а 

також порядок денний їхніх засідань, сприяє виконанню їхніх рішень та повідомляє про 

виконання  цих рішень.  

VII. Прикінцеві положення 

Стаття 25 Вирішення спорів 

1. У разі виникнення спору між Сторонами цієї Конвенції стосовно тлумачення або 

застосування Конвенції Сторони намагаються вирішити його шляхом проведення переговорів.  

2. Якщо відповідні Сторони не можуть досягти згоди шляхом проведення переговорів, 

вони можуть спільно звернутися до третьої сторони з проханням про добрі послуги або 

посередництво.  

3. Якщо добрі послуги чи посередництво не надаються або якщо переговори, добрі 

послуги чи посередництво не можуть вирішити спору, Сторона може вдатися до вирішення 

згідно з процедурою, викладеною в додатку до цієї Конвенції. Сторони сумлінно розглядають 

пропозицію, яку вносить Погоджувальна комісія для вирішення спору.  

4. Кожна Сторона під час ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання може 

заявити про те, що вона не визнає зазначеної вище погоджувальної процедури. Будь-яка 
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Сторона, яка зробила таку заяву, може будь-коли її відкликати, повідомивши про це 

Генеральному директору ЮНЕСКО.  

Стаття 26 Ратифікація, прийняття, затвердження або приєднання державами-членами 

1. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю, затвердженню або  приєднанню 

державами – членами ЮНЕСКО згідно з їхніми відповідними конституційними процедурами.  

2. Документи про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання здаються на 

зберігання Генеральному директору ЮНЕСКО.  

Стаття 27 Приєднання 
1. Ця Конвенція є відкритою для приєднання всіх держав, які не є членами ЮНЕСКО, 

але є членами Організації Об’єднаних Націй або однієї з її спеціалізованих установ, і яких 

Генеральна конференція ЮНЕСКО запрошує приєднатися до неї.  

2. Ця Конвенція також є відкритою для приєднання територій, які мають повне 

внутрішнє самоврядування і визнані такими Організацією Об’єднаних Націй, але не отримали 

повної незалежності згідно з резолюцією 1514 (XV) Генеральної Асамблеї), і які компетентні 

в питаннях, охоплюваних цією Конвенцією, у тому числі підписувати договори з таких питань.  

3. До організацій регіональної економічної інтеграції застосовуються такі положення:  

а) ця Конвенція є відкритою також для приєднання будь-якої організації регіональної 

економічної інтеграції, яка, за винятком випадків,  зазначених  нижче,  є  цілком  обмеженою 

положеннями Конвенції в такий самий спосіб, як і держави-члени;  

b) у разі, коли одна або декілька держав – членів такої організації також є Сторонами 

цієї Конвенції, організація й держава-член або держави-члени домовляються про розподіл 

відповідальності за виконання своїх зобов’язань за цією Конвенцію. Такий розподіл набирає 

чинності після завершення процедури повідомлення, описаної в підпункті «с». Організація  та 

держави-члени не можуть здійснювати прав, які випливають із цієї Конвенції, одночасно. Крім 

цього, організації регіональної економічної інтеграції в питаннях, у яких вони є  

компетентними, здійснюють свої права для голосування тією кількістю голосів, що дорівнює 

кількості їхніх держав-членів, які є Сторонами цієї Конвенції. Ця організація е може  

скористатися своїм правом голосу, якщо це право здійснює її держава-член, і навпаки;  

с) організація регіональної економічної інтеграції та її держава-член або держави-

члени, які домовилися про розподіл відповідальності, як це передбачено в підпункті «b», 

повідомляють Сторонам про такий запропонований розподіл так: 

i) у своєму документі про приєднання ця організація чітко заявляє про розподіл 

відповідальності в питаннях, які регулюються Конвенцією; 

ii) у разі будь-якої пізнішої зміни їхніх відповідних зобов’язань організація 

регіональної економічної інтеграції повідомляє депозитарієві про будь-яку запропоновану 

зміну їхніх відповідних зобов’язань; у свою чергу, депозитарій повідомляє про таку зміну 

Сторонам;  

d) припускається, що держави – члени організації регіональної економічної інтеграції, 

які стають Сторонами цієї Конвенції, залишаються компетентними в усіх питаннях,  що  не є 

предметомпередачі повноважень організації, про яку чітко заявлено й повідомлено 

депозитарієві;  

е) «організація регіональної економічної інтеграції» означає організацію, яка 

складається із суверенних держав, які є членами Організації  Об’єднаних  Націй або  однієї  з 

її спеціалізованих установ, якій ці держави передали свої повноваження стосовно питань, що 

регулюються цією Конвенцією, і яка належним чином уповноважена згідно з її внутрішніми 

процедурами стати Стороною Конвенції.  

4. Документ про приєднання здається на зберігання Генеральному директору 

ЮНЕСКО.  

Стаття 28 Координатор 

Ставши Стороною цієї Конвенції, кожна Сторона призначає координатора, зазначеного 

в статті 9. 

Стаття 29 Набрання чинності 



40 
 

1. Ця Конвенція набирає чинності після закінчення трьох місяців з дати здачі на 

зберігання тридцятого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, 

але лише для тих держав або організацій регіональної економічної інтеграції, які здали на 

зберігання свої відповідні документи про ратифікацію, прийняття, затвердження або 

приєднання станом на цю дату або раніше. Вона набирає чинності для будь-якої іншої Сторони 

через три місяці після здачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття, 

затвердження або приєднання.  

2. Для цілей цієї статті жодний документ, зданий на зберігання організацією 

регіональної економічної інтеграції, не повинен додаватися до числа документів, зданих на 

зберігання державами – членами цієї організації.  

Стаття 30 Федеральні або неунітарні конституційні системи 

Визнаючи, що міжнародні угоди є однаково обов’язковими для Сторін незалежно від 

їхніх конституційних систем, до Сторін, які мають  федеральну  або  неунітарну  систему,  

застосовуються такі положення:  

a) стосовно положень цієї Конвенції, виконання яких підпадає під правову юрисдикцію 

федерального або центрального законодавчого органу, федеральний або центральний уряд 

несе ті самі зобов’язання, що й Сторони, які не є федеральними державами;  

b) стосовно положень цієї Конвенції, виконання яких підпадає під юрисдикцію кожного 

із суб’єктів, які входять до складу держави, як-от: штатів, графств, провінцій або кантонів, які 

згідно з конституційною системою федерації не зобов’язані вживати законодавчих заходів,  

федеральний уряд повідомляє в разі потреби компетентним  органам  таких суб’єктів,  як-от:  

штатів,  графств, провінцій або кантонів, про викладені  вище  положення зі своєю 

рекомендацією для їхнього прийняття.  

Стаття 31 Денонсація 

1. Будь-яка Сторона цієї Конвенції може денонсувати цю Конвенцію.  

2. Про денонсацію повідомляється в письмовій формі в документі, який здається на 

зберігання Генеральному директору ЮНЕСКО.  

3. Денонсація набирає чинності через дванадцять місяців після отримання документа 

про денонсацію. Вона жодним чином не впливає на фінансові зобов’язання, які Сторона, що 

денонсує Конвенцію, повинна виконувати до дати, коли припинення участі набере чинності.  

Стаття 32 Функції депозитарію 

Генеральний директор ЮНЕСКО як депозитарій цієї Конвенції повідомляє державам 

членам Організації, державам, які не є членами Організації, організації регіональної 

економічної інтеграції, зазначеній у статті 27, а також Організації Об’єднаних Націй про здачу 

на зберігання документів про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, 

зазначених у статтях 26 і 27, та документів про денонсацію, передбачених у статті 31.  

Стаття 33 Поправки 

1. Сторона цієї Конвенції може шляхом надіслання письмового повідомлення, 

адресованого Генеральному директору, пропонувати поправки до цієї Конвенції. Генеральний 

директор надсилає таке повідомлення всім Сторонам. Якщо протягом шести місяців з дати 

надіслання повідомлення не менше половини загальної кількості Сторін позитивно 

відреагують на запит, Генеральний директор рекомендує таку пропозицію на наступній сесії 

Конференції Сторін для обговорення й можливого прийняття.  

2. Поправки приймаються більшістю, що складає дві третини голосів присутніх Сторін, 

які беруть участь у голосуванні.  

3. Поправки до цієї Конвенції після їхнього прийняття подаються на розгляд Сторонам 

для ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання.  

4. Для Сторін, які ратифікували, прийняли або затвердили поправки до цієї Конвенції 

або приєдналися до них, такі поправки набирають чинності через три місяці після здачі на 

зберігання документів, зазначених у пункті 3 цієї Конвенції, двома третинами загальної 

кількості Сторін. Після цього для кожної Сторони, яка ратифікує, приймає, затверджує 

поправку або приєднується до неї, зазначена поправка набирає чинності через три місяці після 
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здачі на зберігання цією Стороною документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або 

приєднання.  

5. Процедура, зазначена в пунктах 3 й 4, не застосовується стосовно поправок до статті 

23, які стосуються числа членів Міжурядового комітету. Ці поправки набирають чинності в 

момент їхнього прийняття.  

6. Держава або організація регіональної економічної інтеграції, зазначена в статті 27, 

яка стає Стороною цієї Конвенції після набрання поправками чинності згідно з пунктом 4 цієї 

статті, якщо не буде висловлено іншого наміру, вважається:  

a) Стороною цієї Конвенції з унесеними до неї таким чином поправками, а також  

b) Стороною цієї Конвенції без унесених до неї поправок стосовно будь-якої Сторони, 

яку такі поправки не зобов’язують.  

Стаття 34 Тексти, які мають юридичну силу 

Цю Конвенцію складено англійською, арабською, іспанською, китайською, російською 

та французькою мовами, причому всі шість текстів мають однакову юридичну силу.  

Стаття 35 Реєстрація 

Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй ця Конвенція 

реєструється Секретаріатом Організації Об’єднаних Націй на прохання Генерального 

директора ЮНЕСКО.  

 

Додаток 

ПОГОДЖУВАЛЬНА ПРОЦЕДУРА 

Стаття 1 Погоджувальна комісія 

Погоджувальна комісія створюється на прохання однієї зі Сторін, яка є стороною в 

спорі. Якщо Сторони не домовляться про інше, Комісія складається з п’яти членів: кожна 

відповідна Сторона призначає по два члени, які за загальною домовленістю обирають голову.  

Стаття 2 Члени Комісії 

У спорах між більш як двома Сторонами Сторони, які мають спільні інтереси, 

призначають своїх членів Комісії за загальною домовленістю. У випадках, коли дві чи більше 

Сторін мають окремі інтереси або коли в них виникають розбіжності стосовно того, чи мають 

вони спільні інтереси, вони призначають своїх членів самостійно.  

Стаття 3 Призначення 

Якщо Сторони не роблять будь-яких призначень протягом двох місяців після дати 

звернення з проханням про створення Погоджувальної комісії, то Генеральний директор 

ЮНЕСКО на прохання Сторони, яка запропонувала створити таку Комісію, робить ці 

призначення протягом наступного двомісячного періоду.  

Стаття 4 Голова Комісії 

Якщо голову Погоджувальної комісії не було обрано протягом двох місяців з моменту 

призначення останнього члена Комісії, Генеральний директор ЮНЕСКО на прохання Сторони 

призначає голову протягом наступного двомісячного періоду.  

Стаття 5 Рішення 

Погоджувальна комісія приймає свої рішення більшістю голосів своїх членів. Якщо 

Сторони спору не домовляються про інше, вона сама визначає порядок своєї роботи. Вона 

вносить пропозицію про вирішення спору, яку Сторони розглядають сумлінно.  

Стаття 6 Розбіжності 
Погоджувальна комісія вирішує стосовно розбіжностей, чи є Комісія компетентною.  
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У К А З  

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

Про державну підтримку клубних закладів  
 

З метою підвищення ролі клубних закладів, збереження й подальшого розвитку 

культурної інфраструктури українського суспільства та створення сприятливих умов для 

задоволення культурних потреб громадян України п о с т а н о в л я ю:  

1. Кабінету Міністрів України:  

забезпечити збереження та повноцінне функціонування клубних закладів, внесених до 

державного реєстру клубних закладів, затвердженого Міністерством культури і мистецтв 

України, та художніх аматорських колективів, що мають звання «народний», «зразковий»;  

вжити практичних заходів до підвищення ролі і статусу обласних центрів (будинків) 

народної творчості у культурному житті регіонів, розширення їх господарської самостійності 

та переведення діяльності на нові організаційно-творчі засади;  

забезпечити збереження та функціонування клубних закладів у сільській місцевості, що 

передаються з балансів колективних сільськогосподарських підприємств, промислових 

підприємств до комунальної власності;  

забезпечити реконструкцію та капітальний ремонт будівель закладів культури, що 

знаходяться в аварійному стані.  

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади 

передбачити виділення необхідних асигнувань для забезпечення діяльності підпорядкованих 

їм клубних закладів.  

 

 

Президент України        Л.КУЧМА  

 
м. Київ, 21 березня 2000 року  

№ 485/2000 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

від 12 листопада 1998 р. № 1775 

Київ  

 

Про нормативи забезпечення населення клубними закладами 

 
З метою оптимізації функціонування мережі клубних закладів і забезпечення 

конституційних прав громадян на задоволення їх культурних потреб Кабінет Міністрів 

України постановляє:  

1. Схвалити розроблені Міністерством культури і мистецтв та погоджені з 

Міністерством економіки і Міністерством фінансів нормативи забезпечення населення 

клубними закладами (додаються).  

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та 

Севастопольській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування 

враховувати під час розроблення програм соціально-економічного та культурного розвитку 

нормативи забезпечення населення клубними закладами, схвалені цією постановою.  

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській 

державним адміністраціям скласти (за районами) переліки клубних закладів, що забезпечують 

надання населенню культурно-дозвіллєвих послуг, для внесення цих закладів до реєстрів 

неприбуткових організацій.  

 

Прем’єр-міністр України    В.ПУСТОВОЙТЕНКО  

 

 

СХВАЛЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 12 листопада 1998 р. № 1775  
 

НОРМАТИВИ  

забезпечення населення клубними закладами 

Чисельність жителів Кількість місць 

до 500 чоловік 100 - 150 

від 500 до 1 тис. чоловік 150 - 200 

Кількість місць на 1 тис. жителів 

від 1 тис. до 3 тис. чоловік 150 

від 3 тис. до 10 тис. чоловік 100 

від 10 тис. до 20 тис. чоловік 70 

від 20 тис. до 50 тис. чоловік 50 

від 50 тис. до 100 тис. чоловік 30 

від 100 тис. до 250 тис. чоловік 25 

від 250 тис. до 500 тис. чоловік 20 

понад 500 тисяч чоловік 15 

Примітки:  
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1. На території кожної сільської, селищної, міської ради має функціонувати як мінімум 

один (базовий) клубний заклад. Кількість місць у ньому визначається відповідно до сумарної 

чисельності населення всіх населених пунктів, що знаходяться на території ради, та 

наведеного нормативу.  

2. У населених пунктах з кількістю жителів до 200 чоловік запроваджується культурне 

обслуговування жителів базовим або найближчим клубним закладом.  

3. У населених пунктах з кількістю жителів понад 200 чоловік, розташованих далі ніж 

5 кілометрів від базового (найближчого) клубного закладу, має діяти свій клубний заклад.  

4. У кожному районі діє районний будинок культури з методичною службою.  

5. У кожному обласному центрі функціонує обласний центр (будинок) народної 

творчості як науково-дослідний, координаційний, методичний центр або інший клубний 

заклад з аналогічними функціями.  

6. До закладів культури клубного типу належать сільські, селищні, міські, районні, 

обласні будинки і палаци культури, клуби, народні доми, клуби технічної та художньої 

творчості, клуби-бібліотеки, центри дозвілля, клуби-кафе, культурно-спортивні центри тощо.  

7. Ці нормативи запроваджуються як орієнтовний напрям організації системи 

культурного обслуговування населення міст, селищ, сіл та не обмежують ініціативи місцевих 

державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  
20.09.2011  № 767/0/16-11  

Про затвердження примірних штатних нормативів клубних закладів, 

центрів народної  творчості, парків культури та відпочинку  та інших 

культурно-освітніх центрів і установ  державної та комунальної форми 

власності сфери культури  

 
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 1161/0/16-11 від 14.12.2011}  

{У тексті Наказу слово «типових» у відповідних відмінках замінено словом «примірних» згідно з Наказом 

Міністерства культури № 1161/0/16-11 від 14.12.2011 }  

Відповідно до Закону України «Про культуру» та з метою впорядкування штатів 

клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших 

культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери 

культури НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити примірні штатні нормативи клубних закладів, центрів народної 

творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ 

державної та комунальної форми власності сфери культури згідно із додатком.  

2. Рекомендувати Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Головному 

управлінню культури Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і 

туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій використовувати 

примірні штатні нормативи при формуванні штатів клубних закладів, центрів народної 

творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ 

державної та комунальної форми власності сфери культури.  

3. Для удосконалення організації та забезпечення культурно-дозвільного процесу 

надати право керівникам клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та 

відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми 

власності сфери культури при необхідності вводити додаткові штатні одиниці, не передбачені 

примірними штатними нормативами, за окремим рішенням засновника.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра, голову комісії з 

проведення реорганізації МКТ Я.О. Арсірія.  

 

 

Міністр        М.А.Кулиняк  
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Додаток  

до наказу Міністерства  

культури України  

20.09.2011 № 767/0/16-11  

1. Адміністративно-господарський персонал закладів  

№ 

Назва посад 

(професія) 

 

Кількість штатних одиниць в закладах 
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2.1. Директор (завідувач) 1 1 1 1 1 1 1 

2.2. Заступник директора (з 

культурно-масової, 

інформаційної та науково-

методичної роботи) 

3 2 2 1 - - - 

2.3. Заступник директора (з 

адміністративно-господарчої 

роботи) 

1 1 1 - - - - 

2.4. Завідувач відділу (сектору) з 

основних видів діяльності 

1 1 1 1 1 - - 

2.5. Завідувач відділу (сектору) 

культурно-освітньої роботи та 

організації дозвілля 

1 1 1 1 - - - 

2.6. Завідувач відділу (сектору) 

методичного 

1 - - - - - - 

2.7. Керівник художній 1 1 1 1 1 1 1 

2.8. Організатор культурно-

дозвільної діяльності 

1 1 1 0,5 0,5 1 1 

2.9. Розпорядник танцювального 

вечора 

- 1 1 1 0,5 - - 

2.10. Бухгалтер* 1 1 1 0,5 0,5 - - 

2.11. Економіст* 1 1 1 - - - - 

2.12. Касир* 1 1 1 0,5 0,5 - - 

 

________________  

 

* Штатні одиниці не вводяться в закладі, де бухгалтерській облік ведеться в централізованому 

порядку. Відповідно до потреб закладу може встановлюватися інша кількість штатних 

одиниць у межах видатків на оплату праці.  
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2. Творчі та інші працівники закладів  

№ Назва посад (професія)  

2.13. Акомпаніатор Вводиться для музичного супроводу занять 

творчих колективів (музичних, вокально-

хореографічних, циркових, театральних, 

хореографічних, фольклорних тощо) в такій 

кількості, щоб фонд оплати праці не перевищував 

75% фонду передбаченого на оплату праці 

керівників гуртків, секцій, студій, інших форм 

гурткової роботи  

2.14. Артист ансамблю (пісні й танцю, 

вокально-інструментального, 

вокального, естрадно-

інструментального, хорового, 

народних інструментів та ін.) 

Вводиться за виробничою необхідністю та 

наявністю фонду заробітної плати 

2.15. Артист (хору, хорового 

колективу, оркестрової групи та 

ін.) 

Вводиться за виробничою необхідністю та 

наявністю фонду заробітної плати 

2.16. Артист (танцювального 

ансамблю, танцювального та 

хорового колективу, ансамблю 

пісні й танцю та ін.) 

Вводиться за виробничою необхідністю та 

наявністю фонду заробітної плати 

2.17. Артист розмовного жанру Вводиться за виробничою необхідністю та 

наявністю фонду заробітної плати 

2.18. Балетмейстер Вводиться за наявності хореографічних колективів 

(класичного, народного, бального танців тощо) 

загальною чисельністю вихованців, учнів не менше 

100 осіб 

2.19. Бібліотекар Вводиться за наявності книжкового фонду з 

розрахунку: 0,5 штатної одиниці – при кількості до 

2000 екземплярів; 1 штатна одиниця – понад 4000 

екземплярів 

2.20. Ведучий дискотек Вводиться у районних та міських клубних закладах 

для проведення танцювальних вечорів (дискотек) 

2.21. Водій автотранспортних засобів 

(автобуса) 

Вводиться за наявності автотранспортних засобів з 

розрахунку 1 штатна одиниця на кожен 

2.22. Гардеробник Вводиться за наявністю обладнаного гардероба з 

розрахунку 1 штатна одиниця на кожні 300 номерів, 

але не менше однієї штатної одиниці в зміну (8 

годин) 

2.23. Головний балетмейстер Вводиться для керівництва загальною роботою за 

наявності хореографічного колективу, що має 

звання «народний» (для дорослих) або «зразковий» 

(для дітей), та за умови проведення у закладі 

художніх заходів, здійснення постановок 

хореографічних вистав, танців, танцювальних 

номерів у концертах, проведення масових видовищ, 

вистав, тематичних вечорів, театралізованих свят, 

концертів, карнавалів, народних гулянь, тощо, а  

також у разі надання методичної і практичної 

допомоги районним будинком культури 

профільним колективам району 
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№ Назва посад (професія)  

2.24. Головний диригент Вводиться для керівництва загальною роботою за 

наявності музичного колективу, що має звання 

«народний» (для дорослих) або «зразковий» (для 

дітей), за умови проведення у закладів художніх 

заходів, музичних програм, організації та 

проведення масових видовищ, вистав, свят, 

народних гулянь та інших масово-видовищних 

заходів, а також у разі надання методичної і 

практичної допомоги районним будинком культури 

профільним колективам району 

2.25. Головний режисер Вводиться для керівництва загальною роботою за 

наявності театрального колективу, що має звання 

«народний» (для дорослих) або «зразковий» (для 

дітей), та за умови проведення у закладів художніх 

заходів, здійснення постановок вистав, організації 

та проведення масових видовищ, вистав, 

тематичних вечорів, театралізованих свят, 

карнавалів, народних гулянь тощо, а також у разі 

надання методичної і практичної допомоги 

районним будинком культури профільним 

колективам району 

2.26. Головний хормейстер Вводиться для керівництва загальною роботою за 

наявності хорового колективу (ансамблю пісні і 

танцю), що має звання «народний» (для дорослих) 

або «зразковий» (для дітей), за умови проведення у 

закладів художніх заходів, тематичних вечорів, 

театралізованих свят, народних гулянь тощо, а 

також у разі надання методичної і практичної 

допомоги районним будинком культури 

профільним колективам району 

2.27. Головний художник Вводиться для керівництва роботою за наявності 

студії образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва та керівництва художнім оформленням 

художніх заходів, підготовки виставок 

образотворчого, декоративно-ужиткового 

мистецтва, організації діяльності студій, 

майстерень, масово-видовищних вистав, свят, 

карнавалів, народних гулянь тощо, а також у разі 

надання методичної і практичної допомоги 

районним будинком культури профільним 

колективам району 

2.28. Двірник Вводиться відповідно до норм площі, що 

прибирається, затвердженої органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування у сфері 

управління яких перебуває заклад 

2.29. Директор (завідувач) філіалу Вводиться за наявності територіально 

відокремленого структурного підрозділу закладу – 

філії 

2.30. Диригент Вводиться за наявності оркестрового (хорового) 

колективу з чисельністю не менше 100 вихованців 
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№ Назва посад (професія)  

2.31. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустановок 

Вводиться у закладах, що мають самостійні будівлі, 

кількість штатних одиниць визначається 

відповідно до Міжгалузевих норм чисельності 

робітників, що обслуговують громадські будівлі, 

затверджених наказом Мінпраці України від 

11.05.2004 №105  

2.32. Завідувач атракціону Вводиться за наявності атракціонів 

2.33. Завідувач бібліотеки Вводиться за наявності книжкового фонду не 

менше 3000 екземплярів 

2.34. Завідувач відділу (крім 

завідувачів відділами, 

передбаченими в пунктах 2.4., 

2.5., 2.6) 

Вводиться за наявності 20 і більше груп одного 

профілю. За наявності від 10 до 20 груп, обов’язки 

завідувача відділу покладаються на одного з 

керівників гуртків  (секцій, студій, інших форм 

гурткової роботи) із відповідною доплатою 

2.35. Завідувач лабораторії Вводиться за наявності не менше 7 вихованців 

(учнів, слухачів) одного профілю 

2.36. Завідувач майстерні (художньо-

оформлювальної) 

Вводиться за наявності художньо-оформлювальної 

майстерні 

2.37. Завідувач театру (літнього) Вводиться за наявності театру (літнього) 

2.38. Звукорежисер Вводиться за наявності технічного оснащення для 

забезпечення роботи творчих колективів 

(музичних, вокально-хореографічних, циркових, 

театральних, хореографічних, фольклорних тощо), 

але не більше однієї одиниці на заклад 

2.39. Інженер-електронік Вводиться для обслуговування електронного 

устаткування, зокрема електронно-

обчислювальних машин, радіоелектронної 

апаратури та окремих пристроїв і вузлів з 

розрахунку: 0,5 штатної одиниці – за наявності 

електронного устаткування в кількості 6-10 

одиниць; 1 штатна одиниця – за наявності 

електронного устаткування в кількості понад 10 

одиниць 

2.40. Інженер-програміст Водиться для обслуговування комп’ютерної 

техніки з розрахунку: 0,5 штатної одиниці – за 

наявності комп’ютерного комплексу зв кількістю 

комп’ютерів 6-10 одиниць; 1 штатна одиниця – за 

наявності комп’ютерного комплексу з кількістю 

комп’ютерів більше 10 одиниць 

2.41. Інженер з охорони праці (інженер 

з пожежної безпеки) 

Вводиться з розрахунку одна штатна одиниця при 

кількості працюючих від 30 до 50 чоловік 

2.42. Керівник (студії за видами 

мистецтва та художньої 

творчості, любительського 

об’єднання, клубу за інтересами 

та ін.) 

Вводиться за наявності студії за видами мистецтва 

та художньої творчості, любительського 

об’єднання, клубу за інтересами та ін., виходячи з 

норм навантаження 3 години роботи на день (18 

годин на тиждень)  

2.43. Керівник аматорського дитячого 

колективу (гуртка, студії та ін.) 

Вводиться за наявності аматорського дитячого 

колективу (гуртка, студії та ін.), виходячи з норм 

навантаження 3 години роботи на день (18 годин на 

тиждень) 
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№ Назва посад (професія)  

2.44. Керівник аматорського 

колективу (за видами мистецтва) 

Вводиться за наявності аматорського колективу (за 

видами мистецтва), виходячи з норм навантаження 

3 години роботи на день (18 годин на тиждень) 

2.45. Керівник гуртка Вводиться на групу вихованців (слухачів), 

виходячи з норм навантаження 3 години роботи на 

день (18 годин на тиждень) 

2.46. Керівник музичної частини 

(дискотеки) 

Вводиться для керівництва роботою зі створення 

музичного оформлення вистав (дискотек, програм) 

2.47. Керівник оркестру (ансамблю) 

духових інструментів 

Вводиться за наявності оркестру (ансамблю)  

духових інструментів, виходячи з норм навантаження 

3 години роботи на день (18 годин на тиждень) 

2.48. Керівник оркестру (ансамблю, 

фольклорного ансамблю) 

народних інструментів  

Вводиться за наявності оркестру (ансамблю, 

фольклорного ансамблю)  народних інструментів, 

виходячи з норм навантаження 3 години роботи на 

день (18 годин на тиждень) 

2.49. Керівник самодіяльного 

об’єднання (клубу за інтересами) 

Вводиться за наявності самодіяльного об’єднання 

(клубу за інтересами), виходячи з норм 

навантаження 3 години роботи на день (18 годин на 

тиждень) 

2.50. Керівник самодіяльного 

об’єднання прикладного та 

декоративного мистецтва 

Вводиться за наявності самодіяльного об’єднання 

прикладного та декоративного мистецтва, 

виходячи з норм навантаження 3 години роботи на 

день (18 годин на тиждень) 

2.51. Керівник танцювального 

колективу 

Вводиться за наявності танцювального колективу, 

виходячи з норм навантаження 3 години роботи на 

день (18 годин на тиждень) 

2.52. Керівник хору (фольклорного 

ансамблю) 

Вводиться за наявності хору (фольклорного 

ансамблю), виходячи з норм навантаження 3 

години роботи на день (18 годин на тиждень) 

2.53. Керівник художній (крім 

керівників художніх, 

передбачених в пунктів 2.7.) 

Вводиться на кожен творчий колектив (музичний, 

вокально-хореографічний, цирковий, театральний, 

хореографічний, фольклорний тощо) з чисельністю 

не менше 200 осіб 

2.54. Комірник Вводиться за виробничою необхідністю щодо 

прийому, зберігання і видачі матеріальних 

цінностей 

2.55. Концертмейстер Вводиться за наявності творчих колективів 

(музичного, вокально-хореографічного, 

театрального, хореографічного, фольклорного 

тощо) для підбору, обробки, музичного супроводу, 

аранжування музичного репертуару, забезпечення 

індивідуальної та групової роботи з обдарованими 

талановитими вихованцями, учнями, в такій 

кількості, щоб фонд оплати праці не перевищував 

25% фонду, передбаченого на оплату праці 

керівників гуртків, секцій, студій, інших форм 

гурткової роботи цього спрямування 

2.56. Костюмер Вводиться за наявності творчих колективів 

(музичних, вокально-хореографічних, циркових, 

театральних,  хореографічних, фольклорних тощо) 

з чисельністю вихованців, учнів не менше 200 осіб 
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2.57. Майстер Вводиться в закладах науково-технічного напряму 

за наявності майстерень із станковим оснащенням 

2.58. Машиніст сцени Вводиться в кількості 0,5 штатної одиниці за 

наявності обладнання сцени і глядацької зали не 

менше ніж на 250 місць 

2.59. Методист (провідний методист, 

методист І категорії, методисті ІІ 

категорії) 

Вводиться з кожного напряму культурно-освітньої 

роботи відповідно до статуту закладу в такій кількості, 

щоб фонд оплати праці не перевищував 25% фонду, 

передбаченого на оплату праці керівників гуртків, 

секцій, студій, інших форм гурткової роботи*** 

2.60. Механік Вводиться за наявності транспортних засобів 

(автомобілів, картів, сільськогосподарських машин 

тощо) понад 5 одиниць 

2.61. Опалювач Штатна одиниця вводиться в закладах, де опалення 

приміщень не передано до повноважень житлово-

комунального господарства, виходячи з таких 

умов: за наявності пічного опалення – 0,5 штатної 

одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше 

ніж 0,5 штатної одиниці на заклад 

2.62. Оператор котельні Штатна одиниця вводиться в закладах, де опалення 

приміщень не передано до повноважень житлово-

комунального господарства, виходячи з таких 

умов: 1 штатна одиниця в  зміну – в котельнях з 

газовим опаленням; 2 штатні одиниці в зміну – в 

котельнях без автоматики безпеки; 2 штатні 

одиниці в зміну – в котельнях, що опалюються 

твердими видами палива (торф, кам’яне вугілля), з 

поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м.** 

2.63. Освітлювач Вводиться в кількості 0,5 штатної одиниці за 

наявності обладнання сцени і глядацької зали не 

менше, ніж на 250 місць 

2.64 Прибиральник службових 

приміщень 

Вводиться для прибирання службових приміщень з 

розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 кв.м. 

площі, що прибирається, але не менше однієї 

штатної одиниці на заклад 

2.65. Режисер Вводиться для здійснення творчого керівництва 

художньо-артистичним персоналом зі створення 

нових і поновлення раніше створених вистав (програм) 

2.66. Режисер-постановник Вводиться для створення вистав (програм), 

організації роботи з їх підготовки, репетиційного 

процесу, формування складів постановочних груп і 

виконавців у доручених йому постановках 

2.67. Режисер театралізованих заходів 

та свят 

Вводиться у закладах для проведення культурно-

масових заходів відповідно до завдань, визначених 

у їх  статутах 

2.68. Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

Вводиться у закладах, що мають самостійні будівлі; 

кількість штатних одиниць визначається 

відповідно до Міжгалузевих норм чисельності 

робітників, що обслуговують громадські будівлі, 

затверджених наказом Мінпраці України від 

11.05.2004 № 105  
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2.69. Робітник зеленого господарства Вводиться за наявності земельної ділянки; кількість 

штатних одиниць визначається відповідно до 

Міжгалузевих норм чисельності робітників, що 

обслуговують громадські будівлі, затверджених 

наказом Мінпраці України від 11.05.2004 № 105  

2.70. Садівник Вводиться за наявності в закладів саду, площею 

не менше 1,5 га, або за наявності 15000 шт. 

коренів дерев і чагарників або 600 кв.м. газонів і 

квітників 

2.71. Слюсар-сантехник Вводиться у закладах, що мають самостійні будівлі; 

кількість штатних одиниць визначається 

відповідно до Міжгалузевих норм чисельності 

робітників, що обслуговують громадські будівлі, 

затверджених наказом Мінпраці України від 

11.05.2004 № 105  

2.72. Сторож Вводиться, коли немає можливості передати 

охорону приміщення на пульту позавідомчої 

охорони; кількість штатних одиниць визначається 

відповідно до Міжгалузевих норм чисельності 

робітників, що обслуговують громадські будівлі, 

затверджених наказом Мінпраці України від 

11.05.2004 № 105  

2.73. Технік Вводиться для обслуговування механічного 

обладнання звукової апаратури, кіно, відео, 

світлової техніки, санітарно-технічного, теплового 

обладнання, атракціонів тощо 

2.74. Технік-електрик Вводиться за наявності електричних силових ліній, 

які потребують обслуговування фахівцем, та 

обслуговування і поточного ремонту приборів 

електропостачання 

2.75. Технік-оператор оптичного 

устаткування 

Вводиться за наявності відеоапаратури 

2.76. Хореограф Вводиться за наявності хореографічних колективів 

(народного, класичного, бального, сучасного, 

спортивного танців тощо) з чисельністю 

вихованців, учнів не менше 150 осіб 

2.77. Хормейстер Вводиться за наявності хорових колективів з 

загальною чисельністю вихованців, учнів не менше 

150 осіб 

2.78. Художник Вводиться для художнього оформлення культурно-

мистецьких заходів, підготовки виставок 

образотворчого, декоративно-ужиткового 

мистецтва 

2.79. Художник-постановник Вводиться для створення ескізів і макетів 

декорацій, костюмів, гриму, меблів, бутафорії 

згідно з загальним творчим задумом режисера, а 

також ескізів реклами, афіш, програм, запрошень; 

вирішення питань світлового оформлення заходів; 

керівництва технічним персоналом під час 

генеральних репетицій та заходів 

 



53 
 

№ Назва посад (професія)  

2.80. Черговий атракціонів і тирів Вводиться за наявності атракціонів і тирів з 

розрахунку одна штатна одиниця на кожний зал 

ігрових автоматів, атракціон і тир 

_______________  
 

** У закладах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт 

або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування 

й ремонту будинків, а за наявності бойлерів, насосів – 1 штатна одиниця в зміну. У закладах, 

у яких від власної котельні протягом року забезпечуються гарячою водою душові і басейни, із 

загальної кількості штатних одиниць машиністів котлів і робітників з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків вводиться одна одиниця на рік.  

Штатні одиниці робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим 

пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості машиністів котлів і 

робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1 

штатна одиниця на рік.  

*** У центрах народної творчості, науково-методичних центрах водиться з кожного 

напряму культурно-освітньої роботи відповідно до статуту закладу в такій кількості, щоб фонд 

оплати праці не перевищував 75% фонду, передбаченого на оплату праці.  
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

№ 168 від 14.04.2000  

         м. Київ  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства культури  

і мистецтв України 14.04.2000 № 168  

  

 

Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників 

Випуск 81 

«Культура та мистецтво» 
Випуск розроблено Українським центром культурних досліджень за участю Центру 

продуктивності. 

Чинний випуск містить характеристики професій працівників, зайнятих діяльністю у 

галузі культури та мистецтва. 

Кваліфікаційні характеристики професійних працівників є обов’язковими для 

встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) та під час тарифікації робіт, які 

виконуються робітниками. 

Вступ 

Випуск 81 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 

розроблений з урахуванням змін і доповнень до змісту характеристик, які виникли під впливом 

впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва і праці. У 

випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно 

збережені наступність, традиції застосування і особливості їх побудови. 

До чинного випуску включені професії працівників, які є специфічними для даного 

виду економічної діяльності. Внесені відповідні доповнення та зміни до змісту окремих 

кваліфікаційних характеристик. 

Кваліфікаційні характеристики застосовуються при тарифікації робіт і встановлені 

кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам на підприємствах (установах, організаціях) 

всіх галузей економіки, незалежно від відомчого підпорядкування, де є вказані в чинному 

випуску професії та види робіт. 

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення 

змін та доповнень до випуску наведений в «Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників», які подані у випуску 01 ДКХП. 

Розділ 1 

Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи 

Кваліфікаційні характеристики 

Керівники 

1. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, 

обласної бібліотеки 

Завдання та обов’язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види 

діяльності бібліотеки. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів 

та інших структурних підрозділів бібліотеки. Забезпечує виконання завдань бібліотеки, що 

направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних 

послугах; соціальний розвиток колективу. Встановлює зв’язки з вітчизняними та зарубіжними 

бібліотеками, сприяє налагодженню координаційних зв’язків з органами науково-технічної 

інформації, установами, громадськими організаціями і фондами, творчими спілками; дбає про 

залучення благодійницької допомоги, додаткових джерел фінансування на розвиток 

бібліотеки. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за бібліотекою 

майна. Діє від імені бібліотеки. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, 
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комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних 

органах. Користується правом розпорядження коштами. В межах своєї компетенції видає 

накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає 

договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, 

посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо 

морального та матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. 

Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого 

використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. 

Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-

господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам 

функціональних підрозділів. Забезпечує додержання законності, активне використання 

правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і бібліотечної справи; основи 

економіки, організації праці та управління; теорію і практику бібліотечної справи, передові 

вітчизняні та зарубіжні бібліотечні та інформаційні технології; основи трудового 

законодавства; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, 

виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за 

професіями керівників нижчого рівня: – в бібліотеках національного (загальнодержавного) 

рівня: для магістра не менше 5 років, спеціаліста не менше 7 років. Для спеціаліста обов’язкова 

наявність публікацій з питань бібліотекознавства (бібліографознавства, книгознавства); – в 

обласних бібліотеках: для магістра – не менше 3 років; спеціаліста – не менше 5 років. 

2. Головний бібліограф 

Завдання та обов’язки. Веде самостійну ділянку інформаційно-бібліографічної 

роботи. Бере участь у розробці програм, планів, положень, інших документів, що сприяють 

інформаційній діяльності. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне 

обслуговування читачів. Організовує роботу щодо складання бібліографічних покажчиків, 

переліків літератури, методичних посібників з питань бібліографії. Бере участь у проведенні 

наукових досліджень в галузі бібліографії, історії книги. Готує бібліографічні довідки 

підвищеної складності. Проводить консультації, організовує публікації рекомендацій щодо 

удосконалення інформаційно-бібліографічної діяльності. Координує інформаційну та 

бібліографічну діяльність з іншими бібліотеками. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; теорію 

і практику бібліографічно-інформаційної діяльності; досвід вітчизняної та світової науки в 

галузі бібліографії та інформації; основи організації праці, технології бібліотечних процесів; 

правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої 

санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного 

бібліографа: для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.  

3. Головний бібліотекар 

Завдання та обов’язки. Веде самостійну ділянку роботи одного з напрямів діяльності 

бібліотеки або в одному із її відділів. Забезпечує вивчення запитів читачів і розробку 

пропозицій щодо підвищення ефективності їх обслуговування. Здійснює науково-дослідну та 

науково-методичну діяльність в галузі бібліотекознавства. Бере участь у розробці та реалізації 

перспективних та поточних планів роботи бібліотеки, бібліотечних нормативних документів 

та технологій. Веде роботу щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Бере 

участь у роботі щодо впровадження та використання автоматизації і механізації бібліотечних 

процесів. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; теорію 

і практику бібліотечної справи; досвід вітчизняних та світових бібліотек; основи економіки і 
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управління бібліотечною справою; організацію праці та технологію бібліотечних процесів; 

правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої 

санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного 

бібліотекаря: для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.  

4. Головний методист (бібліотечна справа) 

Завдання та обов’язки. Веде самостійну ділянку науково-методичної роботи. 

Аналізує стан бібліотечно-бібліографічного обслуговування регіону, розробляє пропозиції 

щодо його покращення. Бере участь у науково-дослідній роботі та реалізації поточних і 

перспективних планів, нормативної та іншої документації, що регламентує роботу бібліотеки. 

Здійснює координаційну роботу із зацікавленими відомствами. Виявляє потребу потенційних 

користувачів у бібліотечно-бібліографічних послугах. Бере участь у роботах, пов’язаних з 

автоматизацією та механізацією бібліотечної діяльності, сприяє впровадженню і передового 

досвіду у діяльність бібліотеки. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; теорію і практику 

бібліотекознавства та бібліографії; досвід вітчизняної та світової науки в галузі 

бібліотекознавства та бібліографії; основи організації методичної роботи; правила 

внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного 

методиста: для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.  

5. Директор (завідувач) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи (ЦБС) 

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керівництво бібліотекою (ЦБС), 

забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і 

фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у 

бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу. Діє від імені 

бібліотеки (ЦБС). Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних 

підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. 

Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. Видає, приймає 

до платежів зобов’язання. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 

обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Визначає 

загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади 

(тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального 

стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне 

виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою (ЦБС) майна. Організує формування 

бібліотечного фонду. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки (ЦБС) кваліфікованими 

кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпеки і 

сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання 

окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам 

директора, керівникам функціональних підрозділів бібліотеки (ЦБС). Забезпечує додержання 

законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення 

договірної дисципліни і обліку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; сучасні 

методи господарювання та управління; основи трудового законодавства; теорію та практику 

бібліотечної справи; досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства та 

бібліографії; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за 

професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 

3 років.  
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6. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої  бібліотечної системи (ЦБС)  

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво філіалом бібліотеки щодо бібліотечного 

обслуговування читачів. Організовує розробку перспективних та поточних планів роботи та 

контролює їх виконання. Веде облік діяльності філіалу бібліотеки, забезпечує роботу щодо 

обслуговування читачів, що включає в себе індивідуальні та масові форми, довідково-

бібліографічне забезпечення, функціонування міжбібліотечного абонементу. Бере участь в 

комплектуванні бібліотечних фондів бібліотеки. Вивчає передовий досвід організації роботи 

вітчизняних та світових бібліотек, застосовує цей досвід у практичній діяльності. Здійснює 

зв’язок іншими бібліотеками, контролює дотримання працівниками виробничої та трудової 

дисципліни, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; основи 

трудового законодавства; теорію і практику бібліотечної справи; основи економіки, 

організації праці та управління; технологію бібліотечних процесів; питання автоматизації і 

механізації бібліотечних процесів; вітчизняний та світовий досвід у бібліотечній справі; 

правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої 

санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі 

управління. Для спеціалістів без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого спеціаліста 

стаж бібліотечної роботи не менше 1 року (у сільській місцевості – без вимог до стажу роботи).  

7. Начальник відділу, завідувач відділу (сектора)  бібліотеки 

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю підпорядкованого йому 

структурного підрозділу бібліотеки. Організує розробку перспективних та поточних планів 

роботи підрозділу та контролює їх виконання. Здійснює облік роботи відділу (сектора). 

Проводить наукові дослідження в галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги, інших 

галузях, що відповідають завданням та планам діяльності бібліотеки. Вивчає передовий досвід 

організації роботи вітчизняних та світових бібліотек. Аналізує та вносить пропозиції щодо 

його використання. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне 

використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої 

і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного 

захисту. Подає пропозиції щодо заохочення працівників та накладання дисциплінарних 

стягнень. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної діяльності; 

теорію та практику бібліотечної справи; основи економіки, організації праці та управління; 

основи трудового законодавства; технологію бібліотечних процесів; питання механізації та 

автоматизації бібліотечних процесів; досвід вітчизняних та світових бібліотек; правила 

внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж 

бібліотечної роботи: для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років.  

8. Учений секретар (бібліотечна справа) 

Завдання та обов’язки. Організує роботу Ученої Ради, контролює виконання її рішень, 

а також наказів директора. Готує пропозиції щодо планів наукових досліджень і розробок в 

галузі бібліотекознавства, бібліографії та історії книги. Контролює своєчасне і якісне 

виконання затверджених планів. Здійснює підготовку зведених планів і звітів щодо діяльності 

бібліотеки. Організує діловодство. Бере участь в організації загальнобібліотечних заходів 

(наукових нарад, конференцій, семінарів). За дорученням директора розробляє нормативні 

документи, що регламентують роботу бібліотеки. Співпрацює з відділами бібліотеки у 

питаннях щодо розробки програм наукової діяльності, прогнозування розвитку бібліотеки, 

розробки наукових рекомендацій і впровадження їх у практику. 
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Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; теорію 

і практику бібліотекознавства та бібліографії; досвід вітчизняної та світової науки в галузі 

бібліотекознавства, бібліотекографії та інформації; основи діловодства; правила внутрішнього 

трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму 

підготовки. Для магістра та за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи, стаж 

бібліотечної роботи для спеціаліста не менше 1 року.  

Професіонали 

1. Бібліограф 

Завдання та обов’язки. Веде роботи з організації довідково-бібліографічного апарату 

бібліотеки в традиційному та автоматизованому режимі. Здійснює довідково-бібліографічне 

та інформаційне обслуговування читачів. Бере участь в підготовці бібліографічних матеріалів 

та посібників, методичних матеріалів. Складає рекомендаційні переліки літератури, проводить 

огляди літератури, індивідуальне інформування абонентів щодо нової літератури. 

Повинен знати: основи бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи; 

методичні матеріали в галузі бібліографії та інформатики; книжковий фонд і довідково-

бібліографічний апарат бібліотеки; передовий досвід бібліографічної та інформаційної роботи 

вітчизняних та світових бібліотек; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і 

норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги.  
Провідний бібліограф: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліографа 

1-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років. 

Бібліограф 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за 

професією бібліографа 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого 

спеціаліста – не менше 2 років. 

Бібліограф 2-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста – 

без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією 

бібліографа не менше 1 року. 

Бібліограф: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший 

спеціаліст) без вимог до стажу роботи.  

2. Бібліотекар 

Завдання та обов’язки. Виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів 

відповідно до профілю та технології однієї із виробничих ділянок (комплектування, обробка 

бібліотечного фонду, організація та використання каталогів та інших елементів довідково-

бібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних, облік, 

організація та зберігання фондів, обслуговування читачів та абонентів). Бере участь у науково-

дослідній та методичній роботі бібліотеки, в розробці та реалізації програм розвитку 

бібліотеки, планів бібліотечного обслуговування населення. Застосовує наукові, методи та 

передовий досвід роботи у бібліотечній діяльності. 

Повинен знати: основи бібліотечної справи, бібліографії; основні бібліотечні 

технологічні процеси; форми і методи індивідуальної та масової роботи з читачами; передовий 

досвід бібліотечної роботи вітчизняних та світових бібліотек; правила і норми охорони праці, 

виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Провідний бібліотекар: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 

1-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років. 
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Бібліотекар 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж 

роботи за професією бібліотекаря 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, 

молодшого спеціаліста – не менше 2 років. 

Бібліотекар 2-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для 

спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за 

професією бібліотекаря не менше 1 року. 

Бібліотекар: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, 

молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.  

3. Методист (бібліотечна справа) 

Завдання та обов’язки. Відповідає за ділянку роботи у відділі (секторі) бібліотеки 

(ЦБС). Розробляє методичні матеріали з питань бібліотечно-бібліографічного обслуговування. 

Бере участь у розробці перспективних і поточних планів роботи відділу (сектора). Здійснює 

аналіз стану бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Систематизує та аналізує 

матеріали щодо діяльності бібліотек, готує пропозиції щодо поліпшення їх роботи. Сприяє 

впровадженню результатів наукових досліджень у практику. Бере участь в організації і 

проведенні нарад, семінарів, лекцій, висновок, а також у підготовці посібників і методичних 

матеріалів. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; теорію і практику 

бібліотекознавства та бібліографії; вітчизняний та світовий досвід в галузі бібліотечної 

справи; основи організації методичної роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; 

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Провідний методист: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста 1-

ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років. 

Методист 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за 

професією методиста 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого 

спеціаліста – не менше 2 років. 

Методист 2-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста – 

без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією 

методиста не менше 1 року. 

Методист: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший 

спеціаліст) без вимог до стажу роботи.  

4. Редактор (бібліотечна справа) 

Завдання та обов’язки. Розробляє перспективні та поточні плани випуску друкованої 

продукції, бере участь в підготовці рукописів до видання, здійснює їх редагування та технічне 

оформлення. Готує відредаговані оригінали до здавання в поліграфічне виробництво. 

Проводить практику коректурних відбитків та читає сигнальні екземпляри видань. Складає 

рецензії та анотації на друковану продукцію. Редагує бібліографічні, методичні та інші 

матеріали, розділи або частини довідково-бібліографічного апарату, здійснює складання 

каталогів, допоміжних покажчиків. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної справи, 

культурно-освітницької роботи та редакційно-видавничої діяльності; методи редагування 

рукописів та художньо-технічного оформлення друкованої продукції; інструкції та стандарти 

за профілем роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. 
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Провідний редактор: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора 1-

ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років. 

Редактор 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за 

професією редактора 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого 

спеціаліста – не менше 2 років. 

Редактор 2-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста – 

без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією 

редактора не менше 1 років. 

Редактор: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший 

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

 

Розділ 3 

Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків 

культури і відпочинку, науково-методичних центрів, будинків народної творчості 

Кваліфікаційні характеристики 

 

Керівники 

 

1. Головний балетмейстер клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує загальною роботою хореографічного колективу, що має 

звання «народний» (для дорослих) або «зразковий» (для дітей). Розробляє творчу концепцію 

розвитку колективу, формує його репертуар. Бере участь у підготовці щорічних і 

перспективних планів роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів. Здійснює 

постановку хореографічних вистав, танців, танцювальних номерів у концертах. Проводить 

групові та індивідуальні заняття з хореографічної майстерності, забезпечує роботу над 

тематичною програмою. Веде заняття з класичного і характерного тренажу, теорії 

хореографічного мистецтва. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі, його виступи 

з концертами й виставами. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації та 

проведення масових видовищ, вистав, тематичних вечорів, театралізованих свят, концертів, 

карнавалів, народних гулянь тощо. Веде облік репетицій, виступів, занять з хореографії. Бере 

участь у складанні кошторису витрат і подає його на затвердження в установленому порядку. 

Головний балетмейстер районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу 

профільним колективам району. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового 

законодавства та авторського права; основи економіки, організації праці та управління; чинні 

нормативні акти з питань розвитку художньої творчості; основи музичної драматургії; основи 

режисури та акторської майстерності щодо її застосування в хореографічному мистецтві; 

методологію і організацію творчого процесу; сучасний та класичний репертуар; принципи 

формування репертуару; методологію і організацію навчально-виховного процесу; правила і 

норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за професією балетмейстера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років. 

2. Головний диригент клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує роботою музичного колективу, що має звання 

«народний» (для дорослих) або «зразковий» (для дітей). Бере участь у підготовці щорічних і 

перспективних планів роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів. Організовує та 

очолює роботу з підготовки та випуску нових музичних програм. Забезпечує належний рівень 
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концертних програм. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі. Проводить групові 

та індивідуальні заняття з учасниками колективу з розучування оркестрових партій. Бере 

участь у роботі художньої ради, методичного кабінету щодо організації та проведення масових 

видовищ, вистав, свят, народних гулянь та інших масово-видовищних заходів. Веде облік 

репетицій, виступів, занять. Бере участь у складанні кошторису витрат і подає його на 

затвердження в установленому порядку. Головний диригент районного будинку культури 

надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти з питань розвитку художньої творчості; теорію і практику диригування; методологію 

творчого процесу; сучасний та класичний репертуар; принципи його формування; основи 

методології і організації навчально-виховного процесу; досвід роботи кращих колективів; 

основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства та 

авторського права; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за професією диригента: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років. 

3. Головний режисер клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує роботою театрального колективу, що має звання 

«народний» (для дорослих) або «зразковий» (для дітей). Розробляє творчу концепцію розвитку 

колективу, формує репертуар. Бере участь у складанні щорічних і перспективних планів 

роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів. Здійснює постановку вистав. 

Проводить групові та індивідуальні заняття з учасниками з акторської майстерності, техніки 

мови, постановки голосу, розучування ролей. Здійснює роботу над тематичною програмою, 

літературно-музичною композицією, поетичними творами. Проводить перегляд і обговорення 

вистав. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі, його виступи з концертами й 

виставами. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення масових 

видовищ, вистав, тематичних вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь 

тощо. Веде облік репетицій, виступів, занять. Бере участь у складанні кошторису витрат. 

Головний режисер районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу 

профільним колективам району. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового 

законодавства та авторського права; чинні нормативні акти з питань розвитку художньої 

творчості; теорію і практику режисури та акторської майстерності; методологію творчого 

процесу; сучасний і класичний репертуар та принципи його формування; основи методології 

і організації навчально-виховного процесу; основи економіки, організації праці та управління; 

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за професією режисера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років. 

4. Головний хормейстер клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує загальною роботою хорового колективу (ансамблю 

пісні і танцю), що має звання «народний» (для дорослих) або «зразковий» (для дітей). Бере 

участь у підготовці щорічних і перспективних планів роботи клубного закладу, проведенні 

художніх заходів. Організовує та очолює роботу з підготовки та випуску нових концертних 

програм, забезпечує їх належний рівень. Бере участь у роботі художньої ради, методичного 

кабінету щодо організації та проведення масово-видовищних заходів, тематичних вечорів, 

театралізованих свят, народних гулянь тощо. Забезпечує навчально-виховний процес у 

колективі, проводить групові та індивідуальні заняття з учасниками колективу з розучування 

хорових партій по загально-музичній освіті учасників. Веде облік репетицій, виступів, занять. 
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Бере участь у складанні кошторису витрат. Головний хормейстер районного будинку культури 

надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти з питань розвитку художньої творчості; основи теорії та практичні навички хорового 

співу, теорію і практику диригування; методологію творчого процесу, основи вокального 

мистецтва; сучасний та класичний репертуар та принципи його формування; основи 

методології і організації навчально-виховного процесу в колективі; досвід роботи кращих 

вітчизняних колективів; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового 

та авторського права; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за професією хормейстера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років. 

5. Головний художник клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує роботою студії образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва. Бере участь у підготовці щорічних і перспективних планів роботи 

клубного закладу, оформленні художніх заходів. Бере участь у підготовці виставок 

образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва. Веде заняття з історії образотворчого, 

декоративно-ужиткового мистецтва, техніки і 26 технології живопису, методики організації 

фотовиставок тощо. Проводить перегляд і обговорення виставок. Організує діяльність студій, 

майстерень тощо, веде облік занять. Бере участь в організації та художньому оформленні 

масово-видовищних, вистав, свят, карнавалів, народних гулянь тощо. Бере участь у складанні 

кошторису витрат і подає його на затвердження в установленому порядку. Головний художник 

районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу профільним колективам 

району. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового 

законодавства; чинні нормативні документи з питань розвитку художньої творчості; основи 

теорії та методології творчого процесу; методологію і організацію навчально-виховного 

процесу; історію мистецтва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за професією художника: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років. 

6. Директор клубного закладу 

Завідувач закладу клубного типу 

Завдання та обов’язки. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності 

клубного закладу. Організує роботу і ефективну взаємодію відділів, секторів та інших 

структурних підрозділів клубного закладу. Відповідно до діючого законодавства забезпечує 

виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення. 

Організує вивчення і впроваджує в практику нові форми і методи культурно-освітньої роботи 

та організації дозвілля, всебічно сприяє розвитку ініціативи й самодіяльності населення; 

створює сприятливі умови для творчої діяльності різних категорій населення, дбає про 

підвищення ролі і значення клубного закладу, як осередку збереження, відродження й 

розвитку національних культурних традицій, звичаїв та обрядів, зокрема, місцевих, історичної 

спадщини краю. Діє від імені клубного закладу. Представляє його інтереси в державних, 

кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і 

арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки, користується правом розпоряджання 

коштами. Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за клубним 

закладом майна. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові 

для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну 

чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні 

ставки) працівників. Вживає заходів щодо матеріального стимулювання працівників, накладає 
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дисциплінарні стягнення. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання 

окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Вживає заходів 

щодо забезпечення клубного закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання 

знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує 

додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, 

зміцнення договірної дисципліни і обліку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; чинні нормативні акти, що 

регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність; форми і методи організації роботи з 

населенням із урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей; сучасні 

методи господарювання та управління; основи трудового законодавства; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра – не 

менше 3 років (у сільській місцевості – без вимог до стажу роботи). 

7. Директор парку культура та відпочинку 

Завдання та обов’язки. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності 

парку культури та відпочинку. Організує роботу і ефективну взаємодію відділів, секторів та 

інших структурних підрозділів. Відповідно до діючого законодавства забезпечує виконання 

завдань парку культури та відпочинку, що направлені на проведення масово-творчої роботи, 

організацію відпочинку і культурного обслуговування населення. Організує створення на 

території парку та його філіалів естрадних та зелених театрів, кінолекторіїв, бібліотек, 

танцювальних залів та майданчиків, павільйонів ігрових автоматів та комп’ютерних ігор, 

човнових та лижних станцій, ковзанярських полів, тирів, більярдних, ігротек, спортивних 

споруд, душових, баз прокату культурно-побутового і спортивного інвентарю, різноманітних 

атракціонів, інших об’єктів для обслуговування населення, а також духових та естрадних 

оркестрів, колективів народної творчості, різноманітних секцій та гуртків. Забезпечує 

розвиток та зберігання садово-паркового господарства. Укладає договори на розробку 

проектів реконструкції парку, модернізацію устаткування та обладнання. Діє від імені парку 

культури та відпочинку. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних 

підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. 

Відкриває у банках рахунки, користується правом розпоряджання коштами. Забезпечує 

доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за парком культури та відпочинку 

майна. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх 

підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність 

працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) 

працівників. Вживає заходів щодо матеріального стимулювання працівників, накладає 

дисциплінарні стягнення. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання 

окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Вживає заходів 

щодо забезпечення парку культури та відпочинку кваліфікованими кадрами, найкращого 

використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. 

Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення 

управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; чинні нормативні акти, що 

регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність; форми і методи організації роботи з 

населенням із урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей; сучасні 

методи господарювання та управління; досвід роботи вітчизняних та світових парків; основи 

трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 
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за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра – не 

менше 3 років. 

8. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного 

центру, будинку народної творчості 

Завдання та обов’язки. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності 

центру, що спрямовані на відродження та розвиток української національної культури і 

культур народів, які проживають в Україні. Організує роботу з створення належних умов для 

спілкування людей у сфері дозвілля, сімейного відпочинку; забезпечує надання 

інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим 

закладам у вдосконаленні форм і методів організації дозвілля. Розробляє та бере участь в 

реалізації регіональних програм відродження та розвитку традиційної народної культури. 

Організує роботу і ефективну взаємодію відділів, секторів та інших структурних підрозділів 

центру. Діє під імені центру. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, 

комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних 

органах. Відкриває у банках рахунки, користується правом розпоряджання коштами. 

Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за центром майна. В межах 

своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та 

працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, 

структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. 

Вживає заходів щодо матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні 

стягнення. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих 

організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Вживає заходів щодо 

морального заохочення, забезпечення центру кваліфікованими кадрами, найкращого 

використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. 

Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення 

управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; чинні нормативні акти, що 

регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність; форми і методи організації роботи з 

населенням з урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей; сучасні 

методи господарювання та управління; основи трудового законодавства; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра – не 

менше 3 років. 

9. Завідувач атракціону 

Завдання та обов’язки. Організує роботу спеціалістів та робітників атракціону. 

Забезпечує безаварійну робочу, надійну та технічно-відповідну експлуатацію, підтримку в 

робочому стані атракціонів та всіх видів устаткування. Здійснює їх систематичний огляд та 

вживає заходів щодо усунення аварійних ситуацій. Вживає заходів щодо запобігання аварій та 

випадків виробничого травматизму. Бере участь в розслідуванні причин аварій. Забезпечує 

безпеку відвідувачів атракціонів від нещасних випадків. Складає кошториси на проведення 

ремонтних робіт, монтаж і демонтаж атракціонів, заявок на придбання матеріалів і запасних 

частин, необхідних для експлуатації атракціонів. Здійснює раціональну розстановку й 

доцільне використання робітників атракціонів. Контролює дотримання працівниками 

атракціонів правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та 

протипожежного захисту. Організує облік і складання встановленої звітності. 

Повинен знати: технічні характеристики, конструкторські особливості, призначення 

та режим роботи устаткування атракціонів; правила технічної експлуатації, прийняття та 

здавання атракціонів після ремонту; основи економіки та організації праці; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 
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Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше З років, бакалавра – не 

менше 5 років. 

10. Завідувач майстерні (художньо-оформлювальної) 

Завдання та обов’язки. Організує роботу майстерні з усіх видів діяльності. 

Затверджує ескізи елементів оформлення, реклами, плакатів, запрошень тощо. Здійснює облік 

виконуваних робіт в установленому порядку. Визначає потребу майстерні в обладнанні та 

матеріалах, в установленому порядку забезпечує їх придбання, стежить за їх станом. 

Контролює дотримання фінансової, договірної і виробничої дисципліни. Здійснює 

раціональну розстановку й доцільне використання працівників майстерні. Контролює 

дотримання працівниками вимог технічної естетики під час виконання робіт, правил і норм 

охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Організує облік та складання встановленої звітності. 

Повинен знати: чинні нормативні акти, що вивчають вимоги щодо рівня художньо-

оформлювальних робіт; методи та способи виконання художньо-оформлювальних робіт; 

діючі стандарти та технічні умови; методику та інструкції щодо художнього оформлення; 

технічну естетику; оздоблювальні та будівельні матеріали та їх застосування в 

оформлювальній роботі; основи трудового законодавства; основи економіки та організації 

праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; 

правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра – не 

менше 3 років. 

11. Завідувач театру (літнього) 

Завдання та обов’язки. Забезпечує підготовку приміщень театру для літнього сезону. 

Укладає в межах своєї компетенції у встановленому порядку договори з театрами, 

концертними та творчими організаціями на проведення вистав, концертів, зустрічей з діячами 

літератури та мистецтва. Складає календарно-тематичні та фінансові плани роботи театру, 

забезпечує його виконання. Організує рекламу та інформацію щодо роботи театру, а також 

облік і складання встановленої звітності. Добирає кадри обслуговуючого персоналу, 

забезпечує їх раціональне розташування та доцільне використання. Контролює дотримання 

працівниками театру правил і норм охорони праці та протипожежного захисту, виробничої 

санітарії; правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; чинні нормативні 

акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; принципи формування 

репертуару; форми і методи пропаганди культури і мистецтва; основи економіки та організації 

праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії 

та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для 

спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером 

професією не менше 3 років. 

12. Завідувач центру (молодіжного) 

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво молодіжним центром. Забезпечує 

кваліфіковане комплектування та використання кадрів, проводить виховну роботу щодо 

розвитку творчої ініціативи, підвищення професійної кваліфікації. Контролює виконання 

працівниками поточних і перспективних планів роботи. Проводить роботу щодо організації 

дозвілля молоді, діяльності молодіжного центру. Забезпечує розроблення сценаріїв 

молодіжних і народних свят, тематичних заходів, театралізованих видовищ тощо та їх 

постановку. Аналізує діяльність центру, забезпечує підготовку та своєчасне подання 
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встановленої звітності. Контролює творчу та трудову дисципліну, додержання працюючими 

правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; чинні нормативні 

акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльності; основи трудового 

законодавства; форми і методи організації дозвілля; методологію творчого процесу; принципи 

формування репертуару; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для 

спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером 

професією не менше 2 років. 

13. Завідувач частини (художньої) 

Завдання та обов’язки. На основі вивчення сценарних матеріалів розробляє 

декоративно-художнє оформлення виставки. Створює ескізи і макети декорацій, костюмів, 

гриму, меблів, бутафорії відповідно до творчого задуму режисера, а також ескізи реклам, афіш, 

програм, запрошень. Розробляє робочі та конструктивні креслення декорацій, інших деталей 

оформлення. Вирішує питання щодо світлового оформлення вистави. Організує і контролює 

виконання всіх оформлювальних робіт, їх відповідність кресленням та описам, забезпечує 

технічно-відповідну експлуатацію техніки сцени, підтримання її у робочому стані. Проводить 

монтувальні репетиції, здійснює коригування оформлення з урахуванням зауважень. Визначає 

потребу в матеріалах для оформлення вистав та обладнання сцени, складає на них заявки. 

Забезпечує раціональне використання коштів на оформлювальні роботи. Керує технічним 

персоналом під час генеральних репетицій та вистав. Контролює дотримання працівниками 

правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці виробничої санітарії 

та протипожежного захисту. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; техніку і 

технологію художньо-оформлювальних робіт; техніку сцени та правила її експлуатації; 

передовий досвід професійного і самодіяльного театру щодо оформлення вистав та 

використання техніки сцени; основи економіки та організації праці; правила і норми охорони 

праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за аналогічною за характером професією не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років. 

14. Керівник гуртка. Керівник самодіяльного об’єднання (клубу за  інтересами) 

Завдання та обов’язки. Керує роботою театрального (музичного, хорового, 

хореографічного тощо) гуртка, самодіяльного об’єднання, клубу за інтересами. Бере участь в 

розробці перспективних та поточних планів роботи, у проведенні організаційно-творчих 

заходів. Проводить групові та індивідуальні заняття з акторської майстерності, техніки мови, 

художнього слова, розучування вокальних партій, а також роботу над тематичною програмою. 

Навчає грі на музичних інструментах, проводить оркестрові заняття з розучування партій. 

Проводить заняття з класичного та характерного тренажу, вивчення історії образотворчого 

мистецтва, техніки й технології живопису в майстернях, художньо-оформлювального 

мистецтва, операторської майстерності, створення аматорських фільмів та фотографій, 

методики організації фотовиставок, організації виставок технічної творчості. Проводить 

учбові заняття, виступи учасників з концертами та виставками. Бере участь у роботі 

методичного кабінету щодо організації та проведення масових заходів, тематичних вечорів, 

театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо. Складає кошторис витрат та подає 

його на затвердження у встановленому порядку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти, з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, розвитку художньої та технічної 

творчості; теорію і практику відповідного виду мистецтва; принципи формування репертуару; 
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форми і методи навчально-виховної роботи; правила і норми охорони праці, виробничої 

санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для 

спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером 

професією не менше 3 років. 

15. Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) 

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю студії, колективу. Бере 

участь у складанні планів роботи. Добирає матеріали для занять, проводить добір виконавців, 

групові та індивідуальні заняття, репетиційну, навчальну та тренувальну роботу. Здійснює 

добір літературного, музичного, іконографічного та інших матеріалів, необхідних для 

вирішення постановочних завдань. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо 

організації та проведення масових видовищ, вистав, тематичних вечорів, театралізованих свят, 

карнавалів, народних гулянь та інших масових заходів. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, самодіяльної художньої 

творчості; форми і методи організації роботи, навчально-виховного процесу у самодіяльних 

колективах, студіях; досвід ідентичних за профілем студій; правила і норми охорони праці, 

виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для 

спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером 

професією не менше 3 років. 

16. Начальник (завідувач) відділу (сектора) клубного закладу, парку культури та 

відпочинку 

Завдання та обов’язки. Керує роботою відділу (сектора). Розробляє раціональну 

розстановку працівників відділу (сектора) та контролює їх виконання. Забезпечує проведення 

заходів, методичну і практичну допомогу закладам культури щодо питань культурно-освітньої 

роботи. Вивчає досвід перспективних форм і методів роботи інших регіонів та готує 

пропозиції щодо їх впровадження, виходячи з місцевих особливостей. Сприяє підвищенню 

кваліфікації працівників відділу (сектора). Контролює дотримання працівниками правил 

внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм праці, виробничої санітарії, 

протипожежного захисту. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового 

законодавства; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; 

форми і методи організації роботи з населенням; кращий досвід в галузі культурно-освітньої 

та дозвіллєвої діяльності; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи 

за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра – не 

менше 5 років. 

 

Професіонали 

 

1. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Забезпечує музичний супровід виступів та репетицій художніх 

колективів, ансамблів та солістів, культорганізаторів відповідно до їх творчих планів. Бере 

участь у проведенні дозвіллєвих заходів, концертів, вистав, свят, вечорів відпочинку тощо. 

Бере участь у проведенні навчально-виховної роботи у колективі народної творчості. 
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Повинен знати: історію та теорію музики; методику роботи з аматорськими 

колективами й окремими виконавцями; принципи формування репертуару; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Акомпаніатор 1-ї категорії – повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста за професією 

акомпаніатора 2-ї категорії – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років. 

Акомпаніатор 2-ї категорії – повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для 

спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за 

професією акомпаніатора – не менше 2 років. 

Акомпаніатор: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або 

молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

2. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Бере участь у розробці й реалізації організаційно-творчих 

планів роботи студії, самодіяльних колективів. Веде репетиційну, навчальну, тренувальну 

роботу з виконавцями. Надає їм допомогу у доборі літературного, музичного, іконографічного 

та інших матеріалів, необхідних для вирішення постановочних завдань тощо. Сприяє 

популяризації творчості учасників колективу, студії. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти, що визначають розвиток народної творчості; основи організації і методи здійснення 

творчого процесу; основи виконавської майстерності; досвід роботи аналогічних колективів, 

студій; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; 

правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра 

– підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією – не менше 3 років. 

3. Концертмейстер клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю хореографічного колективу, 

ансамблю пісні і танцю, гуртка, об’єднання, центру тощо. Складає репертуарні річні та 

перспективні плани роботи. Забезпечує участь колективу у проведенні художніх заходів, 

звітних виступів, концертів тощо. Здійснює постановку хореографічних вистав, концертних 

номерів і програм. Проводить заняття з учасниками художнього колективу щодо 

удосконалення виконавської майстерності, організує учбово-методичну роботу. Бере участь в 

розробці, проведенні клубних і масових культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих заходів 

для різноманітних груп населення. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; теорію хореографічного мистецтва; 

принципи формування репертуару, організацію учбово-виховного процесу; форми і методи 

організації роботи з населенням з урахуванням демографічних. Вікових та національних 

особливостей; передовий досвід роботи вітчизняних та світових культурно-освітніх установ; 

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра 

– підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста балету не менше 3 років. 

4. Диригент клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує роботою музичного колективу, гуртка, самодіяльного 

об’єднання, центру тощо. Складає репертуарні річні та перспективні плани роботи. Забезпечує 

участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо. Здійснює 

постановку музичних програм і концертних номерів, репетиційну роботу. Проводить учбово-
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виховну роботу в колективі, групі та індивідуальні заняття з учасниками колективу щодо гри 

на музичних інструментах, розучування оркестрових партій, удосконалення виконавської 

майстерності. Бере участь в розробці та проведенні клубних і масових культурно-освітніх, 

видовищних і дозвіллєвих заходів для різноманітних груп населення. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; теорію музичного мистецтва та 

диригування; методологію творчого процесу; принципи формування репертуару та 

організацію навчально-виховного процесу; форми і методи роботи з населенням з 

урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей; репертуар, необхідний 

для забезпечення роботи колективу та репетиційного процесу; досвід роботи вітчизняних та 

світових культурно-освітніх установ; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра 

– підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста оркестру не менше 3 років. 

5. Керівник колективу (театрального, самодіяльного) керівник самодіяльного 

об’єднання прикладного та декоративного мистецтва, керівник студії (за видами 

мистецтва та художньої творчості), любительського об’єднання, клубу за інтересами, 

керівник танцювального колективу, керівник хору (фольклорного ансамблю), 

керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів, керівник оркестру (ансамблю, 

фольклорного ансамблю) народних інструментів 

Завдання та обов’язки. Керує роботою колективу, об’єднання, студії, клубу, хору, 

ансамблю, оркестру залежно від видів мистецтва та народної творчості. Бере участь у розробці 

перспективних та поточних планів роботи, в проведенні організаційно-творчих заходів. 

Проводить групові та індивідуальні заняття з учасниками з акторської майстерності, техніки 

мови, художнього слова, розучування вокальних партій тощо. Навчає грі на музичних 

інструментах, проводить оркестрові заняття з розучування партій. Проводить заняття з 

вивчення історії образотворчого, декоративного та ужиткового мистецтва, техніки і технології 

живопису, художньо-оформлювального мистецтва тощо. Проводить учбові заняття, виступи з 

концертами та виставами, виставки. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо 

організації та проведення масових заходів, тематичних вечорів, театралізованих свят тощо. 

Здійснює облік репетицій, виступів, проведеної навчально-виховної роботи. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, народної творчості; теорію 

відповідного виду мистецтва; принципи формування репертуару; форми і методи навчально-

виховної роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра 

– підвищення кваліфікації та стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 

3 років. 

6. Керівник художній клубного закладу, науково-методичного центру, будинку 

народної творчості, центру культури і дозвілля, центру дозвілля тощо 

Завдання та обов’язки. Організує і планує роботу колективів народної творчості. 

Надає методичну та практичну допомогу клубним закладам району, міста, мікрорайону. 

Координує роботу творчих підрозділів щодо проведення художніх заходів, здійснює 

керівництво розробкою та постановкою сценаріїв проведення великих масових художніх 

заходів (театралізованих видовищ і свят, народних гулянь, жанрових свят тощо). Добирає для 

колективів народної творчості репертуар. Проводить семінари з керівниками гуртків. 

Організує вивчення та обмін досвідом роботи колективів народної творчості, їх огляди, 

фестивалі, виступи в районі, мікрорайоні, місті. З метою удосконалення роботи з 

обслуговування населення підтримує в процесі діяльності зв’язки з творчими спілками та 
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громадськими організаціями щодо залучення до проведення заходів творчих працівників. 

Вживає заходів щодо удосконалення творчої майстерності виконавців. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового 

законодавства; чинні нормативні документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої 

діяльності; основи історії і теорії культури і мистецтва, режисури масових театральних 

видовищ і свят; принципи формування репертуару, організаційної та методичної роботи з 

творчими колективами; специфіку клубної, учбово-виховної роботи в колективах художньої 

самодіяльності; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи для 

спеціаліста – не менше 3 років; бакалавра – не менше 5 років. 

7. Керівник художній парку культури і відпочинку 

Завдання та обов’язки. Координує роботу творчих відділів парку щодо організації 

масових художніх заходів, планує та забезпечує її проведення на високому рівні. Здійснює 

керівництво розробкою та постановкою сценаріїв проведення великих масових художніх 

заходів (театралізованих видовищ і свят, народних гулянь, жанрових свят тощо). Розглядає та 

затверджує плани й сценарії, розроблені творчими відділами парку культури та запрошеними 

фахівцями. Вживає заходів щодо своєчасної підготовки та проведення заходів. Надає 

практичну допомогу режисерам, творчим та іншим працівникам парку у підготовці й 

проведенні різних форм роботи. Веде облік основних культурно-масових заходів. Вживає 

заходів щодо організації центрів дозвілля, відеосалонів, дискотек, студій, гуртків, курсів, 

секцій, шкіл, створення при парку художніх колективів (хорових, музичних, танцювальних 

тощо) залучення професійних духових оркестрів, хорових, танцювальних колективів. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового 

законодавства; чинні нормативні документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої 

діяльності; основи історії і теорії культури і мистецтва, режисури масових театральних 

видовищ і свят; принципи формування репертуару, організаційної та методичної роботи з 

творчими колективами; специфіку клубної, учбово-виховної роботи в колективах народної 

творчості; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; 

правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи для 

спеціаліста – не менше 3 років; бакалавра – не менше 5 років. 

8. Методист культурно-освітнього закладу 

Завдання та обов’язки. Веде самостійну ділянку роботи, проводить аналіз стану 

обслуговування регіону, розробляє пропозиції щодо його удосконалення. Бере участь в 

науково-дослідній роботі, розробці та реалізації поточних та перспективних планів, 

нормативної та іншої документації, що регламентує діяльність клубної установи, науково-

методичного центру, будинку народної творчості, центру культури і дозвілля тощо. Здійснює 

координаційну роботу із зацікавленими відомствами. Бере участь у підготовці сценаріїв. 

Узагальнює досвід роботи культурно-освітніх установ, організує його впровадження в 

практичну діяльність. Підтримує в процесі роботи зв’язок з творчими спілками та 

громадськими організаціями щодо залучення до проведення заходів професійних творчих 

працівників з метою вдосконалення роботи щодо обслуговування населення. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, народної творчості; форми і методи 

клубної роботи; найкращий досвід роботи щодо аматорського мистецтва та організації 

дозвіллєвої діяльності; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. 
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Провідний методист: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста 1-

ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років. 

Методист 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за 

професією методиста 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого 

спеціаліста – не менше 2 років. 

Методист 2-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) – та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста 

– без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією 

методиста не менше 1 року. 

Методист: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший 

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

9. Режисер клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує роботою театрального колективу, гуртка, самодіяльного 

об’єднання тощо. Складає репертуарні поточні та перспективні плани роботи. Забезпечує 

участь колективу, гуртка в проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів. Здійснює 

постановку вистав, програм окремих номерів. Проводить учбово-виховні заняття з 

учасниками з техніки мови, акторської майстерності тощо. Бере участь в розробці та 

проведенні клубних і масових культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих заходів для 

різноманітних груп населення. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, художньої творчості; основи теорії 

театрального мистецтва; принципи формування репертуару та організацію навчально-

виховного процесу; форми й методи організації роботи з населенням; методологію творчого 

процесу; класичну та сучасну драматургію; правила і норми охорони праці, виробничої 

санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра 

– підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста не менше 3 років. 

10. Хормейстер клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Керує роботою хорового (вокального) колективу, гуртка, 

об’єднання тощо. Складає репертуарні поточні та перспективні плани роботи. Забезпечує 

участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо. Здійснює 

постановку програм окремих номерів. Проводить учбово-виховну роботу в колективі, групові 

та індивідуальні заняття з учасниками з розучування вокальних партій, удосконалення 

виконавської майстерності. Бере участь в розробці та проведенні клубних і масових 

культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих заходів для різноманітних груп населення. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності художньої творчості; теорію 

художнього співу; основи диригування; методологію творчого процесу; класичний та 

сучасний репертуар; принципи формування репертуару та організацію навчально-виховного 

процесу; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; 

правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра 

– підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста хору не менше 3 років. 

11. Художник-постановник клубного закладу 

Завдання та обов’язки. Розробляє на основі вивчення сценарних матеріалів 

декоративно-художнє оформлення виставки. Створює ескізи і макети декорацій, костюмів, 

гриму, меблів, бутафорії згідно з загальним творчим задумом режисера, а також ескізи реклам, 

афіш, програм, запрошень. Розробляє робочі та конструктивні креслення декорацій, інших 
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деталей оформлення. Вирішує питання світлового оформлення вистави. Організує і контролює 

виконання всіх оформлювальних робіт, їх відповідність кресленням, описам. Проводить 

монтувальні репетиції, коригує оформлювальні роботи. Керує технічним персоналом під час 

генеральних репетицій та вистав. Визначає потребу в матеріалах для оформлення вистав та 

обладнання сцени, складає на них заявки. Забезпечує монтування декорацій на стаціонарі, а 

також на виїздах. 

Повинен знати: техніку і технологію художньо-оформлювальних робіт; техніку сцени 

та правила її експлуатації; передовий досвід професійного і самодіяльного театру щодо 

оформлення вистав та використання техніки сцени; правила і норми охорони праці, 

виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра 

– підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 3 років. 

 

Фахівці 

 

1. Інструктор культурно-освітнього закладу 

Завдання та обов’язки. Розробляє плани роботи закладу; інструктивно-методичні 

матеріали з питань культурно-дозвіллєвої діяльності. Добирає спеціалістів для гурткової 

роботи та складає графіки їх роботи. Підтримує контакти з громадськими організаціями, 

спонсорами, об’єднаннями тощо. Рекламує роботу художніх колективів, закладу культури, 

проводить роботу по залученню до участі в гуртках населення мікрорайону, а також у заходах, 

що організовуються закладом культури. Відповідає за своєчасне виконання планових завдань. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; організацію навчально-виховної 

роботи; досвід роботи гуртків закладів культури інших регіонів; оформлення методичних 

документів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; 

правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст бакалавр або молодший спеціаліст); для спеціаліста – без вимог до 

стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж роботи за 

професією не менше 2 років. 

2. Культорганізатор 

Завдання та обов’язки. Проводить масові ігри, забезпечує колективне ігрове 

спілкування. Організує вистави, проводить вечори розваг та інші форми організації дозвілля 

населення. Бере участь у розробленні та складанні сценаріїв, тематичних програм, ігрових 

форм колективного дозвілля, художньому оформленні та музичному супроводі заходів. 

Складає кошторис видатків на проведення заходів і подає його на затвердження в 

установленому порядку. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; основи історії і теорії мистецтва, 

історії виникнення ігор та розваг, їх соціально-психологічні й педагогічні функції; методи та 

способи активізації аудиторії, залучення різних категорій населення до колективного ігрового 

спілкування; драматургічну побудову масових розважальних заходів; основи конферансу; 

ігровий репертуар для різних вікових категорій населення; досвід роботи культорганізаторів в 

інших закладах культури; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Культорганізатор 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) для спеціаліста – без вимог до 
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стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж роботи за 

професією культорганізатора 2-ї категорії – не менше 2 років. 

Культорганізатор 2-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за 

професією культорганізатора не менше 2 років. 

Методист: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший 

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

3. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 

Завдання та обов’язки. Організує танцювальні вечори, дискотеки. Бере участь в 

підготовці сценаріїв, художнього та світлового оформлення музичних програм, доборі 

музичного репертуару для різних вікових груп відвідувачів. Проводить танцювальні вечори, 

виступаючи як, розпорядник і ведучий. Здійснює контроль за виконанням музичної програми. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні 

акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; методи та способи активізації 

аудиторії; історію та теорію хореографічного й музичного мистецтва; основи конферансу; 

передовий досвід ведучих дискотек; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 1-ї категорії повна або базова 

вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст); 

для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста підвищення 

кваліфікації та стаж роботи за професією розпорядника танцювального вечора, ведучого 

дискотеки 2-ї категорії для спеціаліста не менше 2 років. 

Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 2-ї категорії базова вища 

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) підвищення 

кваліфікації, стаж роботи за професією розпорядника танцювального вечора, ведучий 

дискотеки не менше 2 років. 

Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки: базова вища освіта 

відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

 

Технічні службовці 

 

1. Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів 

Завдання та обов’язки. Видає відвідувачам і приймає в установленому порядку 

необхідний інвентар. Стежить за дотриманням інструкцій та встановлених правил гри. 

Забезпечує зберігання інвентарю та майна, а також дотримання порядку, чистоти в залі. 

Повинен знати: інструкції та правила гри; розпорядок роботи залу; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання 

професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

2. Черговий у залі більярдному 

Завдання та обов’язки. Видає відвідувачам і приймає в установленому порядку 

необхідний для гри інвентар. Стежить за дотриманням гравцями інструкції та встановлених 

правил гри на більярді. Забезпечує зберігання інвентарю та майна більярдної, а також 

дотримання порядку, чистоти в залі. 

Повинен знати: інструкції та правила гри на більярді; розпорядок роботи більярдного 

залу; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; 

правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання 

професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 
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Абетковий покажчик професій 

 

№ Професії Стор. 

 

Розділ 1. Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи 

Керівники 

1.  Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, 

наукової, обласної бібліотеки 

 

2.  Головний бібліограф  

3.  Головний бібліотекар  

4.  Головний методист (бібліотечна справа)  

5.  Директор (завідувач) бібліотеки, Централізованої бібліотечної системи 

(ЦБС) 

 

6.  Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи (ЦБС)  

7.  Начальник відділу, завідувач відділу (сектора) бібліотеки  

8.  Учений секретар (бібліотечна справа)  

Професіонали 

1. Бібліограф  

2. Бібліотекар  

3. Методист (бібліотечна справа)  

4. Редактор (бібліотечна справа)  

 

Розділ 3. Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, 

парків культури і відпочинку, науково-методичних центрів, будинків народної 

творчості 

Керівники 

1.  Головний балетмейстер клубного закладу  

2.  Головний диригент клубного закладу  

3.  Головний режисер клубного закладу  

4.  Головний хормейстер клубного закладу  

5.  Головний художник клубного закладу  

6.  Директор клубного закладу. Завідувач закладу клубного типу  

7.  Директор парку культури та відпочинку  

8.  Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного 

центру, будинку народної творчості 

 

9.  Завідувач атракціону    

10.  Завідувач майстерні (художньо-оформлювальної)  

11.  Завідувач театру (літнього)  

12.  Завідувач центру (молодіжного)  

13.  Завідувач частини (художньої)  

14.  Керівник гуртка. Керівник самодіяльного об’єднання (клубу за інтересами)  

15.  Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)  

16.  Начальник (завідувач) відділу (сектора) клубного закладу, парку культури та 

відпочинку  

 

Професіонали 

1. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу  

2. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного 

закладу   

 

3. Концертмейстер клубного закладу    

4. Диригент клубного закладу    
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5. Керівник колективу (театрального, самодіяльного), керівник самодіяльного 

об’єднання прикладного та декоративного мистецтва, керівник студії (за 

видами мистецтва та художньої творчості), любительського об’єднання, 

клубу за інтересами, керівник танцювального колективу, керівник хору 

(фольклорного ансамблю), керівник оркестру (ансамблю) духових   

інструментів, керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) 

народних інструментів   

 

6. Керівник художній клубного закладу, науково-методичного центру, будинку 

народної творчості, центру культури і дозвілля, центру дозвілля тощо   

 

7. Керівник художній парку культури і відпочинку  

8. Методист культурно-освітнього закладу    

9. Режисер клубного закладу    

10. Хормейстер клубного закладу    

11. Художник-постановник клубного закладу    

Фахівці 

1. Інструктор культурно-освітнього закладу    

2. Культорганізатор  

3. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки    

Технічні службовці 

1. Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів    

2. Черговий у залі більярдному    
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

18.10.2005  № 745 

 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

27 жовтня 2005 р.  

за № 1285/11565 

 

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури  

на основі Єдиної тарифної сітки 
 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури і туризму № 110 від 14.03.2006 , № 11 

від 05.03.2007 , № 26 від 11.04.2007 , № 38 від 12.06.2007 , № 67 від 11.10.2007 , № 18 від 01.04.2008 , № 44 від 

24.09.2008 , № 54 від 18.12.2008 , № 61 від 31.05.2010 , № 28 від 19.07.2010 , № 46 від 27.10.2010 , № 53 від 

06.12.2010 , Наказами Міністерства культури № 1 від 25.01.2011 , № 2 від 14.02.2011 , № 31 від 26.04.2011 , № 

464 від 17.06.2011 , № 90 від 09.02.2012 , № 367 від 29.04.2013 , № 453 від 11.06.2014 , № 999 від 18.11.2014 , № 

810 від 19.10.2015 , № 811 від 19.10.2015 , № 1105 від 24.12.2015 , № 357 від 23.05.2016 , № 1249 від 23.12.2016 , 

№ 1250 від 23.12.2016 , № 137 від 24.02.2017 , № 421 від 16.05.2017} 

 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298  «Про оплату 

праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) і 

від 22.08.2005 № 790  «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та з метою упорядкування умов 

оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій 

культури Н АК АЗ УЮ :  

 

1. Затвердити: 

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, 

художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників 

бюджетних установ, закладів та організацій культури, згідно з додатком 1; 
{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму № 38 від 12.06.2007 – 

застосовується з 1 червня 2007 року} 

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художнього, 

артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, 

закладів та організацій культури згідно з додатками 2-6; 

показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій культури до 

відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 7-11. 

2. Установити: 

1) що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та 

організацій культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та 

організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів – на 10-30 відсотків, 

помічників керівників – на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного 

керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом; 

2) що працівникам установ, закладів та організацій культури, які мають статус 

національних, може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів 
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(ставок заробітної плати, тарифних ставок) додатковий коефіцієнт підвищення посадових 

окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством; 
{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 2 від 14.02.2011 – 

застосовується з 1 січня 2011 року} 

3) надбавки працівникам: 

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної 

ставки): 

за високі досягнення у праці; 

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); 

за складність, напруженість у роботі. 

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен 

перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на 

працівників національних закладів (установ). 

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення 

трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються; 

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» – у розмірі 

40 відсотків, «заслужений» – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки 

встановлюються за одним (вищим) званням. 

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді 

визначається керівником установи, закладу або організації культури; 

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї 

східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати). 

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади 

передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом; 

4) доплати працівникам: 

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): 

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; 

за суміщення професій (посад); 

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. 

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та 

організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, 

закладів та організацій, їх заступникам; 

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в 

нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; 

в) за науковий ступінь: 

доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної 

плати); 

кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати). 

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем 

збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів 

доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. 

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді 

визначається керівником установи, закладу або організації культури. 

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам 

та вимогам, передбаченим законодавством; 

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті 

прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу; 

5) водіям автотранспортних засобів: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-11


78 
 

надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків 

установленої тарифної ставки за відпрацьований час; 

доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за 

відпрацьований час. 

3. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних 

установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в 

кошторисах: 

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри 

посадових окладів та доплат і надбавок до них; 

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі 

не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; 

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх 

особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці. 

Преміювання керівників установ, закладів та організацій культури, установлення їм 

надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за 

рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. 
{Абзац п’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 811 від 

19.10.2015} 

4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною 

сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих 

категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати 

праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної 

заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям 

працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, 

передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка. 

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, 

зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових 

окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток 

підвищення мінімальної заробітної плати. 

5. Умови оплати праці, передбачені цим наказом, застосовуються при обчисленні 

заробітної плати працівників закладів культури усіх організаційно-правових форм 

господарювання, включених до базової мережі закладів культури відповідно до Закону 

України «Про культуру», незалежно від відомчого підпорядкування. 
{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства культури № 999 від 18.11.2014} 

6. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється 

відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей 

бюджетної сфери. 

7. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах 

затвердженого фонду заробітної плати встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) 

працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2-6. 

8. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і мистецтв 

України від 19.04.2001 № 204 »Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних 

установ, закладів та організацій культури» (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 24.04.2001 за № 366/5557, від 16.01.2002 № 20 «Про оплату праці працівників 

національних закладів культури (мистецьких)» (із змінами), зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 18.01.2002 за № 46/6334, від 16.01.2002 № 19 «Про оплату праці працівників 

національних закладів культури» (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

18.01.2002 за № 45/6333, від 10.02.2003 № 67 «Про оплату праці працівників Національного 

Києво-Печерського історико-культурного заповідника» (із змінами), зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за № 175/7496, від 10.06.2002 № 366 «Про оплату 
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праці працівників Національного заповідника «Софія Київська» (із змінами), зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за № 511/6799. 

9. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року. 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра 

В.В.Корнієнка. 

 

Міністр І.Д. Ліховий 
ПОГОДЖЕНО:  

 

Міністерство праці та соціальної політики  

Заступник Міністра  

 

Міністерство фінансів України  

Заступник Міністра  

 

Центральний комітет профспілки  

працівників культури України  

Голова 

 

 

 

Н.І.Іванова  

 

 

В.М.Матвійчук  

 

 

 

Л.Ф.Перелигіна 
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 Додаток 1  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України  

18.10.2005  № 745  

(у редакції наказу  

Міністерства культури і туризму України  

24.09.2008 № 44) 

 

РОЗМІРИ  

посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, 

художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, 

робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, 

визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери 
 

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються 

з 1 червня 2007 року з 1 вересня 2008 року 

1 1 1 

2 1,06 1,09 

3 1,12 1,18 

4 1,18 1,27 

5 1,24 1,36 

6 1,3 1,45 

7 1,37 1,54 

8 1,47 1,64 

9 1,57 1,73 

10 1,66 1,82 

11 1,78 1,97 

12 1,92 2,12 

13 2,07 2,27 

14 2,21 2,42 

15 2,35 2,58 

16 2,5 2,79 

17 2,66 3 

18 2,83 3,21 

19 3,01 3,42 

20 3,25 3,64 

21 3,41 3,85 

22 3,5 4,06 

23 3,71 4,27 

24 3,8 4,36 

25 3,93 4,51 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0971-08
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__________ 

Примітки: 

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з 

розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 852 гривні, з 

01 вересня 2015 року – 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року – 1113 гривень, з 01 травня 2016 

року – 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року – 1335 гривень.  

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року 

розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 

тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 

01 січня календарного року.  

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, 

індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».  

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються 

шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний 

коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, 

цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. 

 

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства культури і туризму № 110 від 14.03.2006, № 11 від 

05.03.2007, № 26 від 11.04.2007 – редакція застосовується починаючи з 1 квітня 2007 року, № 38 від 12.06.2007 – 

застосовується з 1 червня 2007 року, № 18 від 01.04.2008, № 44 від 24.09.2008 – застосовується з 1 вересня 2008 

року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури і туризму № 54 від 18.12.2008, № 61 від 

31.05.2010 – застосовується з 1 січня 2010 року, № 28 від 19.07.2010 – застосовується з 1 липня 2010 року, № 46 

від 27.10.2010 – застосовується з 1 жовтня 2010 року, № 53 від 06.12.2010 – застосовується з 1 грудня 2010 

року, Наказами Міністерства культури № 1 від 25.01.2011 – застосовується з 1 січня 2011 року, № 31 від 

26.04.2011 – застосовується з 1 квітня 2011 року, № 464 від 17.06.2011 – застосовується з 1 липня 2011 року, № 

90 від 09.02.2012 – застосовується з 1 січня 2012 року, № 367 від 29.04.2013 – застосовується з 1 січня 2013 

року, № 453 від 11.06.2014, № 810 від 19.10.2015 – застосовується з 1 вересня 2015 року, № 1105 від 24.12.2015 – 

застосовується з 01 грудня 2015 року, № 357 від 23.05.2016 – застосовується з 01 травня 2016 року, № 1250 від 

23.12.2016 – застосовується з 01 грудня 2016 року, № 137 від 24.02.2017– застосовується з 01 січня 2017 року} 

 

Начальник управління  

з питань оплати праці  

та бюджетних програм 

 

 

Н.Ю. Солодченко 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0357-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0971-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1289-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0405-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0405-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1032-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1032-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1251-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0142-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0814-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0256-12#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0256-12#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-13#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-14#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1274-15#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1685-15#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-16#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1728-16#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1728-16#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-17#n6
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Додаток 2  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України  

18.10.2005  № 745 

 

СХЕМА 

тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек,  

централізованих бібліотечних систем 

Таблиця 4 

Посади Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек, 

централізованих бібліотечних систем (їх філіалів) 

Національні I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Керівні працівники 

з 1 січня 2009 року 

Генеральний директор (директор) 

бібліотеки, централізованої бібліотечної 

системи 

18-20 15-16 14-15 13-14 13 

Завідувач бібліотеки 17-19 13-15 12-14 12-13 12 

Завідувач філіалу бібліотеки, 

централізованої бібліотечної системи 

17-19 13-15 12-14 12-13 12 

Учений секретар 17-19 13-15 12-14 - - 

Начальники (завідувачі) відділів з 

основних видів діяльності 

16-18 12-14 11-13 10-12 11 

Начальники (завідувачі) інших відділів 15-17 11-13 12 9-11 9-10 

Завідувачі секторів з основних видів 

діяльності 

15-17 11-13 12 9-11 9-10 

Завідувачі інших секторів (служб) 16 10-12 11 10 9 

Головні: бібліотекар бібліограф 

методист 

14-17 11-13 10-12 9-11 - 

Головний інженер 17-19 13-15 12-14 13 - 

 

1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи 

встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних 

працівників IV групи. 

2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, 

які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади 

завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, 

передбачених у табл. 1 додатка 3. 
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СХЕМА  

тарифних розрядів посад керівних працівників клубних закладів, 

центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і 

відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, організаційно-

методичних центрів, будинків народної творчості 

Таблиця 5 

Посади Тарифні розряди відповідно 

до груп закладів 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Керівні працівники 

з 1 січня 2009 року 

Директор (завідувач) 15-16 14-15 13-14 12-13 

Головні: режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, 

диригент 

14-15 13-14 12-13 12 

Головний інженер 14-15 13-14 12-13 12 

Головний адміністратор 14-15 13-14 12-13 12 

Завідувачі: філіалу, центру (молодіжного) 14-15 13-14 12-13 12 

Начальники (завідувачі) відділів з основних видів діяльності 13-14 12-13 11-12 10-11 

Завідувач виставки (зоологічної пересувної) 13-14 12-13 11-12 10-11 

Начальники (завідувачі) секторів з основного виду діяльності, 

об’єктів дозвілля 

12-13 11-12 10-11 9-10 

Начальники (завідувачі): інших відділів, майстерні (художньо-

оформлювальної, виробничої), лабораторії 

12-13 11-12 10-11 9-10 

Начальники (завідувачі) інших секторів 11-12 10-11 10 9 

 

1. Для працівників районних будинків культури з методичною службою, районних 

організаційно-методичних центрів або інших методичних служб, що працюють на село, 

можуть надаватися надбавки в розмірі до 20 відсотків від місячного посадового окладу за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

2. Тарифні розряди завідувачів атракціонів установлюються з урахуванням груп 

технічної складності атракціонів: 

 

З 1 січня 2008 року: З 1 січня 2009 року: 

I група – 12-й тарифний розряд; I група – 13-й тарифний розряд; 

II група – 11-й тарифний розряд; II група – 12-й тарифний розряд; 

III група – 10-й тарифний розряд. III група – 11-й тарифний розряд. 

 

3. Групи технічної складності атракціонів установлюються Міністерством культури і 

туризму України. 

4. Посадові оклади керівників стаціонарних клубних закладів з обсягом роботи нижче 

показників IV групи, а також пересувних (автобусів, агітпоїздів тощо) установлюються на 10 

відсотків нижче від посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників закладів IV 

групи. 

5. Керівникам районних (міських) науково-методичних центрів, організаційно-

методичних центрів народної творчості і культурно-освітньої роботи встановлюється з 1 січня 

2008 року – 12-й тарифний розряд, з 1 січня 2009 року – 13-й тарифний розряд. 
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СХЕМА 

тарифних розрядів посад працівників централізованих бухгалтерій, 

створених при органах виконавчої влади та інших установах і організаціях 

Таблиця 8 

Посади Тарифні розряди 

Міністерство культури Автономної Республіки Крим:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

8-11  

7-10 

Відділи культури обласних, Київської і Севастопольської міських 

державних адміністрацій: 

 

області поза групою, м. Київ:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

8-12  

8-10 

області першої та другої груп, м. Севастополь:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

8-11  

7-10 

Міські відділи культури виконавчих органів міських рад:  

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. чол.:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

8-11  

7-10 

у містах поза групою:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

7-10  

6-9 

у містах першої групи:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

6-10  

6-8 

містах другої групи:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

6-10  

6-8 

у містах третьої групи:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

6-10  

6-7 

Відділи культури районних державних адміністрацій, виконавчі апарати 

районних рад: 

 

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

6-10  

6-8 

Відділи культури виконавчих органів міських (міста, що не належать до 

груп з оплати праці працівників), селищних і сільських рад: 

 

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

6-10  

6-8 

Заклади культури:  

головний бухгалтер  

керівник групи обліку 

7-12  

6-9 
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму № 67 від 11.10.2007, 

Наказами Мін.культури № 1249 від 23.12.2016, № 421 від 16.05.2017 – застосовується з 01 січня 2017 року} 

 
 

Начальник управління з питань  

оплати праці та бюджетних програм      Н.Ю. Солодченко 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0002-17#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0677-17#n6
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 Додаток 3  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України 18.10.2005  № 745 

СХЕМА  

тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників 

інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників 

культури 

Таблиця 1 

Посади Тарифні розряди 

національні інші 

1 2 3 

з 1 січня 2009 року 

Художники-реставратори: вищої категорії 15-16 10-12 

I категорії 14-15 9-11 

II категорії 13-14 8-10 

III категорії 12-13 8-9 

Реставратори всіх спеціальностей 12 8 

Керівник художній 12-16 8-12 

Провідний науковий співробітник 15-17 11-13 

Старший науковий співробітник 14-16 10-12 

Науковий співробітник 13-15 9-11 

Молодший науковий співробітник 12-14 8-10 

Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: провідні 14-16 10-12 

I категорії 13-15 9-11 

II категорії 12-14 8-10 

Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів 13 8-9 

Бібліотекарі, бібліографи, методисти, редактори, 

художники: провідні 

14-16 9-12 

I категорії 13-15 8-11 

II категорії 12-14 8-10 

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник 12-13 8-9 

Інструктор 13 9 

Завідувач частини (художньої; художньо-постановочної) 12-14 8-10 

Головні: режисер, художник, диригент, балетмейстер 16-18 12-14 

Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, 

художник-постановник, режисер-постановник, 

балетмейстер-постановник, артист 

12-15 10 - 12 

Керівники: студій, колективів (за видами мистецтва і 

народної творчості), музичної частини дискотеки, 

гуртків, самодіяльних об’єднань (клубів за інтересами) 

7-10 

Акомпаніатори, концертмейстери: I категорії 13-15 9-11 

II категорії 12-14 8-10 

Акомпаніатори, концертмейстери 10-13 9 

Звукорежисер:   

вищої категорії 14-15 10-11 

І категорії 13-14 9-10 
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1 2 3 

II категорії 12-13 8-9 

Керівники: колективу (театрального, самодіяльного); 

самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного 

мистецтва; студії за видами мистецтва та художньої 

творчості, любительського об’єднання, клубу за 

інтересами; танцювального колективу; хору 

(фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю) духових 

інструментів; оркестру (ансамблю, фольклорного 

ансамблю) народних інструментів 

7-10 

Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, 

ведучі дискотек: I категорії 

10-11 9-10 

II категорії 9-10 8-9 

Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, 

ведучі дискотек 

9 8 

Організатор екскурсій: I категорії 13-15 9-11 

II категорії 12-14 8-10 

Організатор екскурсій 10-13 9 

Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, 

балетмейстера 

10-13 9 

Старший адміністратор 5-6 

Адміністратор 4-5 

Старший музейний доглядач 4 

Музейний доглядач 1-3 

Освітлювач (який веде розробку схем освітлення) 4-5 

Уніформіст 3-5 

Провідний лікар ветеринарної медицини 12 

Лікар ветеринарної медицини I категорії 11 

Лікар ветеринарної медицини II категорії 10 

Лікар ветеринарної медицини 9 

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини I категорії 9 

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини II категорії 8 

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини 7 

Примітки:  
1. Посадові оклади режисерів, балетмейстерів, хормейстерів, диригентів, керівників студій за 

видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, які мають звання «народний», 

«зразковий», лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів підвищуються на 10 

відсотків. 

2. Оплата праці керівників гуртків, студій і колективів за видами мистецтва і народної 

творчості, у тому числі які мають звання «народний», «зразковий», лауреатів міжнародних, 

всеукраїнських, обласних конкурсів, лекторів (екскурсоводів), акомпаніаторів, 

концертмейстерів може провадитись як за посадовими окладами, так і за погодинними 

ставками. Посадові оклади акомпаніаторам, концертмейстерам, лекторам (екскурсоводам) 

установлюються за 4 години роботи в день, керівникам гуртків, студій та колективів за видами 

мистецтва і народної творчості – за 3 години роботи в день. 

3. Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, 

катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об’єктах, посадові оклади 

підвищуються на 10 відсотків. 
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СХЕМА  

тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців, керівників інших 

структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх 

бюджетних установ, закладів та організацій культури 

Таблиця 2 

Посади Тарифні  

розряди 

Провідні професіонали: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, 

інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, 

юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, 

механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог, лектор, палеограф, археограф, гід-

перекладач, перекладач, інструктор з протипожежної профілактики та інші 

7-10 

Професіонали і фахівці: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, 

інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, 

юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, 

механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог, лектор, палеограф, археограф, гід-

перекладач, перекладач, інструктор з протипожежної профілактики та інші:  

I категорії  

II категорії  

III категорії без категорії 

 

 

 

 

 

8-9  

7-8  

7 6 

Старший лаборант, який має вищу освіту 4-6 

Старші: майстер, контрольний майстер 6-8 

Майстер, контрольний майстер 5-7 

Техніки всіх спеціальностей:  

I категорії  

II категорії  

без категорії 

 

7  

6  

5 

Лаборант 4-5 

Завідувачі: архіву бюро перепусток каси, бюро (квиткового) господарства гуртожитку 

машинописного бюро експедиції зоосекції канцелярії камери схову копіювально-

розмножувального бюро двору кінного костюмерної пральні пункту прокату 

фотолабораторії фільмотеки, фонотеки центрального складу (складу) 

5-8 

Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер 4-6 

Стенографістка I категорії 4-5 

Старший контролер квитків 5 

Контролер квитків 4 

Касир квитковий 4-5 

Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, агент з постачання, диспетчер, друкарка, 

що працює з іноземним текстом, диктор, діловод, експедитор, інспектор, касир, 

комендант, обліковець, оператор копіювальних та розмножувальних машин, паспортист, 

приймальник пункту прокату, секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, 

стенографістка II категорії, табельник, телеграфіст, товарознавець, фільмоперевіряльник, 

черговий у залі більярдному, черговий бюро перепусток, черговий залу ігрових автоматів, 

атракціонів і тирів, друкарка (I категорії, II категорії), маркшейдер та інші 

4-5 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму № 67 від 

11.10.2007, Наказом Міністерства культури № 421 від 16.05.2017 – застосовується з 01 січня 2017 року} 

 

 

Начальник управління з питань  

оплати праці та бюджетних програм      Н.Ю. Солодченко 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0677-17#n13
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 Додаток 5  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України 18.10.2005  № 745 

СХЕМА  

тарифних розрядів професій робітників, загальних для всіх бюджетних 

установ, закладів та організацій культури 

Найменування професій Тарифні 

розряди 

Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи 

Гардеробник, кастелянка, кур’єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, 

натирач підлоги, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих 

(службових) приміщень, територій, склопротиральник, швейцар, двірник, 

дезінфектор, комірник, машиніст із прання та ремонту одягу, прибиральник 

сміттєпроводів, черговий по гуртожитку, чистильник взуття, монтувальник сцени, 

возій та інші 

1-2 

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи 

Апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер, водії: електро- та автовізка, 

транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів, єгер, копіювальник, 

контролер на контрольно-пропускному пункті, контролер технічного стану 

автомототранспортних засобів, взуттьовик із ремонту взуття, палітурник, перукар, 

помічник вихователя, садівник, тракторист, швачка та інші 

1-3 

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи 

Оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, електронно-обчислювальних 

та обчислювальних машин, лісник, закрійник, фотограф, пожежник та інші 

2-5 

 

СХЕМА  

тарифних розрядів робітників, оплата яких провадиться залежно від 

кваліфікаційних розрядів 
Найменування професій Розряди за Єдиною тарифною сіткою 

кваліфікаційні розряди 

1 2 3 4 5 6 

Слюсар, столяр, столяр-виробник 

декорацій, електрик, електромеханік 

з ремонту електрообладнання, 

налагоджувальник, електромонтер, 

дозиметрист, прохідник, кріпильник, 

склографіст (ротаторник), 

газозварник, муляр, тесляр, 

штукатур, механік, маляр, маляр з 

оброблення декорацій, реквізитор, 

електроосвітлювач, костюмер, 

гример-пастижер*, макетник 

театрально-постановочних макетів*, 

бутафор*, робітник з догляду за 

тваринами та інші 

2 2 2 3 4 5 

__________  
*Бутафорам, зайнятим виготовленням особливо складних виробів, 5-го та 6-го розрядів, 

гримерам-пастижерам, зайнятим виготовленням спеціальних перук і виконанням портретних та 

особливо складних гримів, 5-го та 6-го розрядів, макетникам театрально-постановочних макетів, 



89 
 

зайнятим виготовленням особливо складних макетів, 5-го та 6-го розрядів установлюються 4-й – 5-й 

тарифні розряди. 

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи 

Найменування професій Тарифні розряди 

Машиніст сцени:  

3-го розряду  

4-го розряду  

5-го розряду 

 

3-4  

4-5  

5-6 

Кіномеханік:  

I категорії  

II категорії  

III категорії 

 

5-6  

4-5  

3-4 

Настроювач-регулювальник, настроювач (музичних інструментів) 3-8 

Робітники: з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо 

складного обладнання; з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків; з ремонту та налагодження атракціонів 

3-8 

Піротехнік 3-6 

 

Начальник управління з питань  

оплати праці та бюджетних програм      Н.Ю. Солодченко 
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 Додаток 6  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України 18.10.2005  № 745 

СХЕМА  

тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту 

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та 

вантажні автомобілі) 

Вантажопідйомність 

(тонн) 

Тарифні розряди за групами автомобілів 

1-ша група 2-га група 3-тя група 

бортові 

автомобілі та 

автомобілі - 

фургони 

загального 

призначення 

спеціалізовані та спеціальні 

автомобілі: самоскиди, цистерни, 

рефрижератори, контейнеровози, 

пожежні, техдопомоги, 

снігоприбиральні, поливальні, 

автокрани, автонавантажувачі та 

інші сідельні тягачі з причепами 

автомобілі для 

перевезень цементу, 

отрутохімікатів, трупів, 

безводного аміаку, 

аміачної води, 

гнилісного сміття, 

асенізаційних вантажів 

До 1,5  

Від 1,5 до 3  

Від 3 до 5  

Від 5 до 7  

Понад 7 

2  

2  

3  

3  

4 

3  

3  

4  

4  

4 

4  

4  

5  

5  

5 

2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони) 

Клас 

автомобіля 

Робочий 

об’єм двигуна  

(у літрах) 

Тарифні розряди 

загальні при роботі на легкових таксомоторах у містах з 

чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на 

санітарних автомобілях (крім швидкої медичної 

допомоги) 

Особливо 

малий і малий  

Середній  

Великий 

 

до 1,8  

від 1,8 до 3,5  

понад 3,5 

 

2  

3  

4 

 

3  

4  

5 

3. Водії автомобілів (автобусів) 

Клас автомобіля Габаритна 

довжина 

автобуса 

(метрів) 

Тарифні розряди 

загальні при роботі на міських та екскурсійних маршрутах із 

чисельністю населення чоловік і більше, на санітар-

них автобусах (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий  

Малий  

Середній  

Великий 

до 5  

до 7,5  

до 9,5  

понад 9,5 

2  

3  

4  

5 

3  

4  

5  

5 

4. Водії мототранспортних засобів – 2-й тарифний розряд. 

5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць 

– 8-й тарифний розряд. 

6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним 

підрозділом з рухомим складом: 

від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин – 5-й тарифний розряд; 

від 15 до 25 наявних автомобілів, шляхових машин –  4-й тарифний розряд. 
 

 

 

Начальник управління з питань  

оплати праці та бюджетних програм      Н.Ю. Солодченко 
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 Додаток 7  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України 18.10.2005  № 745 

ПОКАЗНИКИ  

для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек та 

централізованих бібліотечних систем 

1. До першої групи за оплатою праці керівних працівників відносяться такі бібліотеки: 

1) Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка; 

2) Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького; 

3) Державна історична бібліотека України; 

4) Державна бібліотека України для юнацтва. 

2. Інші бібліотеки незалежно від відомчого підпорядкування відносяться до груп за 

оплатою праці керівних працівників залежно від таких показників: 

а) універсальні наукові бібліотеки: 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

I  

II 

понад 35  

від 20 до 35 

понад 700  

від 420 до 700 

Універсальні бібліотеки, обсяг яких нижче передбаченого для бібліотек другої групи, 

відносяться до третьої групи за оплатою праці керівників; 

б) централізовані бібліотечні системи та публічні бібліотеки: 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

I  

II  

III  

IV 

понад 75  

від 50 до 75  

від 25 до 50  

від 10 до 25 

понад 1500  

від 1050 до 1500  

від 525 до 1050  

від 210 до 525 

в) бібліотеки для дітей та для юнацтва: 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

I  

II  

III  

IV 

понад 25  

від 15 до 25  

від 10 до 15  

від 5 до 10 

понад 500  

від 315 до 500  

від 200 до 315  

від 105 до 210 

г) бібліотеки вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації: 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

I  

II  

III  

IV 

понад 40  

від 10 до 40  

від 5 до 10  

від 3 до 5 

понад 1000  

від 600 до 1000  

від 300 до 600  

від 180 до 300 

Бібліотеки вищих навчальних закладів, що є методичними центрами, згідно з рішенням 

вищого органу управління, підвищуються на одну групу; 

ґ) бібліотеки вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації: 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

III  

IV 

понад 4  

від 3 до 4 

понад 150  

від 50 до 150 
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д) науково-технічні бібліотеки, галузеві науково-технічні бібліотеки міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, науково-технічні бібліотеки міжгалузевих 

центрів науково-технічної інформації: 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

I  

II  

III 

понад 2000  

від 1500 до 2000  

від 1200 до 1500 

понад 700  

від 500 до 700  

від 300 до 500 

е) спеціальні галузеві наукові бібліотеки (крім бібліотек вищих навчальних закладів): 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

I  

II  

III 

понад 10  

від 5 до 10  

від 2 до 5 

понад 200  

від 100 до 200  

від 60 до 100 

є) наукові, науково-технічні, спеціальні бібліотеки установ системи Національної 

академії наук України, музеїв і театрів: 

Групи за оплатою праці Середньорічна кількість користувачів бібліотек (чол.) 

III  

IV 

понад 500  

від 300 до 500 

ж) науково-технічні, технічні та інші спеціальні бібліотеки підприємств, проектних і 

конструкторських організацій та інших підприємств, організацій та установ: 

Групи за 

оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів 

бібліотек (тис.чол.) 

Середньорічна кількість видачі 

документів (тис.прим.) 

I  

II  

III  

IV 

понад 35  

від 20 до 35  

від 7 до 20  

від 2 до 7 

понад 700  

від 400 до 700  

від 140 до 400  

від 50 до 140 

3. Книжкова палата України відноситься до груп за оплатою праці керівних працівників 

у залежності від величини архівного фонду: 

Групи за оплатою праці Архівний фонд (млн.прим.) 

I  

II  

III  

IV 

понад 7,5  

від 2,5 до 7,5  

від 1 до 2,5  

від 0,3 до 1 

Віднесення бібліотек, централізованих бібліотечних систем до груп за оплатою праці 

керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться 

щорічно вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони 

перебувають. 

Рішення про віднесення бібліотек навчальних закладів до відповідної групи за оплатою 

праці приймає його керівник. Середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна 

кількість видачі документів у бібліотеках та централізованих бібліотечних системах 

визначаються, виходячи з числа користувачів і видачі документів за звітністю в середньому за 

останні три роки. 

Кількість обслужених підприємств та організацій розраховується як середня величина 

від кількості, що фактично визначилась за останні три роки. 

Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи відносяться до відповідної групи за 

оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи. 

При віднесенні до груп за оплатою праці керівних працівників середньорічна кількість 

користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів можуть ураховуватися з 

підвищеним коефіцієнтом 2,0: 
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у режимних бібліотеках та бібліотеках для сліпих; 

у бібліотеках вищих навчальних закладів із заочною формою навчання (за показником 

видачі документів). 

При віднесенні централізованих бібліотечних систем до груп за оплатою праці 

враховуються загальна кількість користувачів бібліотек і кількість видачі документів за 

системою (бібліотекою) у цілому, включаючи показники філіалів. 

Вищі органи управління можуть переводити підвідомчі бібліотеки, централізовані 

бібліотечні системи, віднесені до II-IV груп за оплатою праці керівних працівників, при 

досягненні високих показників за основними напрямками роботи, а також здійсненні 

методичного керівництва на одну групу вище порівняно з установленою за показниками без 

виділення на цю мету додаткових асигнувань на їх утримання. 

При погіршенні роботи бібліотек, централізованих бібліотечних систем група за 

оплатою праці може знижуватись на одиницю. 

4. Бібліотеки, яким надано статус національних, належать до першої групи за оплатою 

праці керівних працівників. На керівних працівників бібліотек, яким надано статус 

національних та встановлено окремі умови оплати праці, порядок віднесення до груп за 

оплатою праці не поширюється. 

 
 

Начальник управління з питань  

оплати праці та бюджетних програм      Н.Ю. Солодченко 
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 Додаток 9  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України 18.10.2005  № 745 

ПОКАЗНИКИ  

для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників клубних 

закладів, парків культури і відпочинку, центрів культури і дозвілля, зоопарків 

Для віднесення клубних закладів, центрів культури і дозвілля, парків культури і 

відпочинку, зоопарків незалежно від відомчого підпорядкування, до груп за оплатою праці 

керівних працівників у залежності від обсягу та складності культурно-виховної роботи 

встановлюються такі показники: 

1) для клубних закладів, центрів культури та дозвілля: 

Показники Групи за оплатою праці 

I II III IV 

Кількість постійно діючих 

протягом року клубних 

угрупувань  

 

Кількість об’єктів дозвілля 

Показники кількості постійно діючих протягом року клубних 

угрупувань та кількості дозвіллєвих об’єктів установлюються 

для вказаних закладів рішенням відповідного органу 

управління за кожною з чотирьох груп закладів окремо 

Додаткові умови: 

1. До клубних угруповань належать: любительські об’єднання та клуби за інтересами, 

гуртки та колективи народної творчості, прикладних знань та навичок, домоводства та інші 

гуртки, курси, школи, студії тощо; спортивні секції, оздоровчі групи, школи тощо; народні 

університети або їх факультети, інші подібні угруповання. 

2. До об’єктів дозвілля належать: філіали закладів та установ культури на базі актових 

залів навчальних закладів, підприємств, установ, закладів та організацій, гуртожитків, інші 

філіали; кіноустановки, кінотеатри, відеотеки, відеосалони, відеозали, відеокімнати, спортивні 

зали та майданчики, приміщення для малих спортивних форм, атракціони, гральні автомати, 

танцювальні (дискотечні) зали та майданчики, кафе, бари та буфети, бази та пункти прокату, 

приклубні парки та сади, майстерні для технічної творчості, музичні та літературні вітальні, 

кімнати для відпочинку, ігротеки, дитячі кімнати, читальні зали та бібліотеки, приміщення для 

обрядів та ритуалів, зелені та естрадні театри, павільйони, стадіони, катки та інші аналогічні 

об’єкти, розміщені як в основному приміщенні закладу культури, так і в його філіалах. 

3. Віднесення клубних закладів, центрів культури та дозвілля, парків культури і 

відпочинку, центрів дозвілля, зоопарків до груп за оплатою праці керівних працівників 

(підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться щорічно за результатами 

роботи за минулий рік відповідно до статистичної та фінансової звітності: 

- Міністерством культури і туризму України, управліннями обласних державних 

адміністрацій, міськими управліннями і районними відділами культури – закладів, що 

перебувають в їх підпорядкуванні; 

- іншими органами виконавчої влади – підприємств, установ, організацій та закладів, у 

підпорядкуванні або на балансі яких вони перебувають. 

4. Указані клубні заклади належать до відповідної групи за оплатою праці за умови 

виконання всіх показників, передбачених для цієї групи даного типу клубного закладу. 

5. Новостворені клубні заклади, центри культури та дозвілля, парки культури і 

відпочинку, центри дозвілля, зоопарки належать до груп за оплатою праці в залежності від 

обсягів роботи, визначеної за плановими показниками з розрахунку на рік. 

6. Аналогічний порядок віднесення вказаних закладів до груп за оплатою праці 

керівних працівників може бути застосований творчими спілками та іншими громадськими 

організаціями. 

Начальник управління з питань  

оплати праці та бюджетних програм      Н.Ю. Солодченко 
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 Додаток 10  

до наказу Міністерства культури  

і туризму України 18.10.2005  № 745 

 

ПОКАЗНИКИ  

для віднесення науково-методичних (організаційно-методичних) центрів, 

центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи, центрів 

(будинків) народної творчості до груп за оплатою праці керівних 

працівників 
 

1. Районні (міські) науково-методичні (організаційно-методичні) центри, центри 

народної творчості та культурно-освітньої роботи, центри (будинки) народної творчості 

відносяться до груп за оплатою праці керівних працівників за такими показниками: 

Показники Групи за оплатою 

праці 

II III 

Кількість клубних закладів, центрів дозвілля, парків культури і 

відпочинку та інших закладів клубного типу 

понад 70 до 70 

Кількість діючих протягом року клубних угруповань понад 150 до 150 

 

До клубних угруповань належать любительські об’єднання та клуби за інтересами, 

гуртки, колективи художньої та технічної творчості, гуртки та курси прикладних знань та 

навичок, домоведення, спортивні та інші секції, оздоровчі групи, студії, школи, лабораторії, 

народні університети та їх факультети, інші аналогічні угруповання. 

2. Обласні науково-методичні (організаційно-методичні) центри, центри народної 

творчості та культурно-освітньої роботи належать до I групи за оплатою праці керівних 

працівників. 

3. Віднесення науково-методичних (організаційно-методичних) центрів, центрів 

народної творчості та культурно-освітньої роботи до відповідної групи за оплатою праці 

провадиться щорічно органами управління, у підпорядкуванні яких вони перебувають. 

4. Групи за оплатою праці керівних працівників закладів, які розташовані в районах, що 

зазнали радіоактивного забруднення, зберігаються незалежно від зниження показників роботи 

цих закладів у зв’язку із зменшенням кількості населення. 

 

 

Начальник управління з питань  

оплати праці та бюджетних програм      Н.Ю. Солодченко 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 9 грудня 2015 р. № 1026  

Київ 

Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних 

закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної 

творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів 

доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 150 від 16.03.2017} 
 

Кабінет Міністрів України по ст а но вл я є:  

1. Затвердити Порядок виплати працівникам державних і комунальних клубних 

закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів 

культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, що 

додається. 

2. Установити, що працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків 

культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, 

інших культурно-освітніх центрів за переліком посад згідно з додатком виплачується: 

1) доплата за вислугу років залежно від стажу роботи на посадах, передбачених 

зазначеним переліком, у такому розмірі: 

10 відсотків посадового окладу – за  наявності стажу роботи понад три роки; 

20 відсотків посадового окладу – за  наявності стажу роботи понад 10 років; 

30 відсотків посадового окладу – за  наявності стажу роботи понад 20 років; 

2) допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки в межах фонду 

оплати праці, затвердженого на відповідний рік, у розмірі посадового окладу (ставки 

заробітної плати); 

3) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у межах фонду 

оплати праці, затвердженого на відповідний рік, в розмірі до одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) на рік за рішенням керівника державного або комунального клубного 

закладу, парку культури та відпочинку, центру (будинку) народної творчості, центру культури 

та дозвілля, іншого культурно-освітнього центру. 

Керівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, 

центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-

освітніх центрів зазначені види допомоги надаються за погодженням із органом, до сфери 

управління якого належить відповідний заклад. 

3. Доплата за вислугу років працівникам державних і комунальних клубних закладів, 

парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та 

дозвілля, інших культурно-освітніх центрів виплачується у межах фонду оплати праці 

працівників, затвердженого на відповідний рік. 
{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 150 від 16.03.2017 – застосовується з 1.01. 2017 р.} 

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 

вересня 2010 р. № 840 «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів 

допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 70, ст. 2516). 

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року. 

 

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2017-%D0%BF#n5
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2015 р. № 1026 

 

ПОРЯДОК  

виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків 

культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів 

культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за 

вислугу років 
 

1. Цим Порядком визначається механізм виплати доплати за вислугу років (далі – 

доплата) працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та 

відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших 

культурно-освітніх центрів, посади яких передбачено переліком посад працівників державних 

і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної 

творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають право на 

виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань (далі – перелік). 

2. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати, зараховується: 

час роботи в клубних закладах, парках культури та відпочинку, центрах (будинках) 

народної творчості, центрах культури та дозвілля, центрах дозвілля України, колишнього 

СРСР на посадах, зазначених у переліку; 

час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли 

дитина потребує домашнього догляду, – період відпустки без збереження заробітної плати 

тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною 

шестирічного віку; 

час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і 

після підвищення кваліфікації працював на посаді, зазначеній у переліку; 

час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу 

працював на посадах, що наведені в переліку, та протягом трьох місяців після звільнення з 

військової служби (без урахування часу переїзду на постійне місце проживання) був 

прийнятий на роботу на одну із зазначених посад; 

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством 

зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, у тому числі час 

оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням 

на іншу роботу. 

Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати, є 

трудова книжка або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує наявність 

такого стажу. 

3. Доплата працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та 

відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших 

культурно-освітніх центрів обчислюється виходячи з посадового окладу без урахування інших 

надбавок і доплат. 

Доплата виплачується працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків 

культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, 

інших культурно-освітніх центрів з дати прийняття на роботу за наявності стажу роботи, який 

дає право на її одержання. 

Доплата нараховується та виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час у 

межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які 

працюють за сумісництвом, доплата не виплачується. 
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4. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата 

обчислюється виходячи з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи). 

5. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати виникло 

протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця. 

  

 

Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2015 р. № 1026 

 

ПЕРЕЛІК  

посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків 

культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів 

культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають право 

на виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань 
 

Директор (завідувач) клубного закладу, парку культури та відпочинку, центру 

(будинку) народної творчості, центру культури та дозвілля, іншого культурно-освітнього 

центру, його заступники; завідувач філіалу (центру), атракціону, театру (літнього), його 

заступники; начальник (завідувач) відділу (сектору) з основних видів діяльності*, його 

заступники. 

Головний режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент; керівник 

художній, диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, режисер-постановник. 

Керівник студії, творчого колективу (за видами мистецтва та народної творчості), 

музичної частини дискотеки, гуртка, самодіяльного об’єднання, клубу за інтересами, творчої 

майстерні (лабораторії), методичної служби; методист, акомпаніатор, концертмейстер, 

організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, художник усіх категорій. 

__________  

 

* Крім підрозділів з фінансового, бухгалтерського, юридичного, господарського, матеріально-

технічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони праці та інших 

підрозділів, діяльність яких не належить до основних видів. 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

16.07.2007  № 44 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

3 вересня 2007 р. за № 1023/14290 

  

Про затвердження Положення 

про проведення атестації 

працівників підприємств, установ, 

організацій та закладів галузі культури 
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури і туризму № 9 від 

03.03.2008 № 38 від 13.09.2010 Наказом Міністерства культури № 517 від 13.06.2013 } 

 

Відповідно до статті 20 Основ законодавства про культуру (2117-12) та з метою 

об’єктивної оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівників галузі, на основі 

обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів їх роботи, для визначення можливостей їх 

професійного і посадового росту Н А К А З У Ю:  

1. Затвердити Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, 

організацій та закладів галузі культури, що додається.  

2. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управлінням 

культури і туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному 

управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації керуватись при 

проведенні атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури 

вищезазначеним Положенням.  

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О.Г.Бенч.  

 

 

Міністр         Ю.П. Богуцький  

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова ЦК профспілки 

працівників культури України      Л.Ф.Перелигіна   

Заступник Міністра праці та  

соціальної політики України      М.Солдатенко  

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-12
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури і 

туризму України 16.07.2007 № 44  

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України  

03 вересня 2007 р. за № 1023/14290  

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення атестації працівників підприємств,  

установ, організацій та закладів галузі культури 

 
1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств, 

установ, організацій та закладів культури незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Атестація художнього та артистичного персоналу театрів здійснюється відповідно до 

Положення про проведення атестації художнього та артистичного персоналу театрів, 

затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 03.05.2007 № 31, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2007 за № 496/13763 (із змінами).  
{Пункт 1.1 глави 1доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і туризму № 38 від 13.09.2010}. 

1.2. Атестації підлягають працівники підприємств, установ, організацій та закладів 

галузі культури (далі – заклади культури) відповідно до Переліку посад (професій) 

працівників, які підлягають атестації (додаток 1). 

Атестація керівників закладів культури здійснюється органом управління відповідного 

рівня за наказом його керівника. 

Перелік посад (професій) працівників, які підлягають атестації, може бути доповнений 

Міністерством культури України за поданням закладів культури та погодженням з 

Центральним комітетом профспілки працівників культури України і Міністерством соціальної 

політики України.  
{Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін .культури № 517 від 13.06.2013}. 

1.3. Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей 

працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його 

роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.  

1.4. Атестації не підлягають: 

– працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; 

– вагітні жінки; 

– особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-

інвалідом, інвалідом дитинства; 

– одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;  

– неповнолітні; 

– особи, які працюють за сумісництвом. 

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії 

працівників, які не підлягають атестації. 
{Пункт 1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013 }  

1.5. Працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору, проходять 

атестацію за власним бажанням. 
{Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 517від 13.06.2013}  

1.6. Жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також інші 

особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше 

ніж через рік після виходу на роботу.  

1.7. Дія Положення не поширюється  на працівників  керівного складу державних 

підприємств, атестація яких здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації 
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працівників керівного складу державних  підприємств, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1571. 

1.8. Атестація працівників не численних за складом закладів культури здійснюється при 

вищому за підпорядкованістю органі управління культури.  

2. Види атестації та її періодичність 
{Абзац перший пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 517 від 

13.06.2013} 

2.1. Атестація організовується та проводиться закладом культури на підставі 

відповідного наказу. 

Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки.  
{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін. культури № 517 від 13.06.2013 } 

Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у разі прийняття рішення про 

невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії 

щодо направлення працівника на навчання.  
{Абзац третій пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013 } 

Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення 

визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких 

не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки 

та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації.  
{Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Мін. культури № 517 від 13.06.2013 } 

2.2. Перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з 

відповідним профспілковим органом і доводяться до відома працівників, які підлягають 

атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку. 
{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 517 від 13.06.2013} 

3. Склад та повноваження атестаційної комісії 

3.1. Атестація працівників культури проводиться атестаційною комісією, що 

створюється при закладі культури. 

Кількість і персональний склад атестаційної комісії визначаються і затверджуються 

наказом їх керівника за погодженням з профспілковим комітетом.  

3.2. Атестаційна комісія створюється у складі: голови (як правило, керівника або одного 

із заступників керівника відповідного закладу культури), його заступника, секретаря, членів 

комісії (керівних працівників закладу культури, висококваліфікованих спеціалістів і 

представників  відповідного профспілкового органу).  

3.3. Атестація працівників закладів культури, які входять до складу  атестаційної 

комісії, передує атестації інших працівників. Член атестаційної комісії, який атестується, не 

бере участі у голосуванні. 
{Розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з Наказом Міністерства культури і туризму № 9 від 03.03.2008; із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму № 38 від 13.09.2010}  

3.4. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом 

атестаційної комісії. 
{Главу 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства культури № 517 від 13.06.2013} 

4. Організація та проведення атестації 

4.1. На кожного працівника, який підлягає атестації, готується атестаційний лист у двох 

примірниках (додаток 2).  

4.2. Керівником структурного підрозділу, а за відсутності структурного підрозділу 

керівником закладу культури на працівника, який підлягає атестації, складається 

характеристика,  де дається всебічна й об’єктивна оцінка результатів його праці з  урахуванням 

функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також 

висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. 

Характеристика підписується керівником структурного підрозділу або керівником закладу.  

4.3. Характеристика на працівника разом з атестаційним листом попередньої атестації 

(у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до 

проведення атестації. 
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{Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму № 38 від 13.09.2010;із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 517  від 13.06.2013} 

4.4. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю 

характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до початку  атестації, при цьому він 

може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики. 

Працівник подає до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його 

фахового і кваліфікаційного рівня. 
{Пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 517 від 13.06.2013} 

4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали про роботу 

працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності 

працівника на засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться. Працівник 

повідомляється про перенесення атестації на інший день не пізніше ніж за два місяці до її 

проведення.  
{Абзац перший пункту 4.5 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013 } 

В обов’язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, ведеться 

протокол засідання атестаційної комісії(додаток 3). 

Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає подані матеріали та заслуховує звіт 

працівника, який атестується(*). 

Звіт працівника має включати відомості: про виконаний у звітному періоді репертуар, 

інформацію про участь у конкурсах і фестивалях, гастрольних заходах, видання аудіо- та 

відеозаписів за його участю, професійне навчання, стажування, педагогічну діяльність у 

звітному періоді тощо(*). 

На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник, який атестується, може 

подавати до атестаційної комісії відповідні документи(дипломи конкурсів, копії документів 

про присвоєння почесних звань мистецьких премій тощо)(*). 

У разі потреби атестаційна комісія має ознайомитися з творчим доробком працівника, 

який атестується, за звітній період шляхом прослуховування (перегляду) його творчого 

звіту(*). 

Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який 

атестується, має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви 

упередженості.  
{Пункт 4.5 глави 4 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Мін. культури і туризму № 38  від 13.09.2010} 

(*) – Стосується атестації тільки художнього та артистичного персоналу.  
{Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму № 9 від 03.03.2008}  

4.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні комісії.  Засідання  атестаційної  комісії вважається 

правоможним,  

– якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. Атестаційна комісія на 

підставі всіх даних дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей 

працівника: 

– відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; 

 не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на 

навчання; 

– не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі. 
{Пункт 4.6 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013 }  

4.7. У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної комісії, які присутні на 

засіданні.  
{Пункт 4.8 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013} 

4.8. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист 

підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні.  

4.9. Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення 

окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, уключення до кадрового резерву, 

направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі. 
{Пункт 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 517 від 13.06.2013} 



103 
 

4.10. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та керівника 

закладу культури протягом трьох днів після його прийняття. 
{Пункт 4.10 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013}  

4.11. Атестаційний лист і характеристика працівника, який пройшов атестацію, 

зберігаються в його особовій справі.  
{Пункт глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства культури і туризму № 38  від 13.09.2010 } 

5. Виконання рішень атестаційної комісії 

5.1. Матеріали атестації передаються керівнику закладу культури для прийняття 

рішення. За результатами атестації видається наказ у строк не пізніше двох місяців з дня її 

проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також перебування його у 

відпустці не зараховуються у двомісячний строк. 

За цей період керівник вирішує питання про заохочення працівників, які успішно 

пройшли атестацію, а в окремих випадках (при оцінці працівника як «не відповідає займаній 

посаді») про переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. 

У разі незгоди з пониженням в посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством 

України. 

Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу 

чи звільнення його за результатами атестації не допускається.  

5.2. Рішення атестаційної комісії є обов’язковим для виконання керівником закладу 

культури та працівником. 
{Главу 5 доповнено пунктом 5.2 згідно з Наказом Міністерства культури і туризму № 38 від 13.09.2010} 

5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, 

встановленому законодавством. 
{Пункт 5.3 глави 5 в редакції Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013} 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Загальне організаційно-методичне керівництво з проведення атестації 

працівників закладів культури здійснює Міністерство культури України. 
{Пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 517 від 13.06.2013} 

 

 

В.о. начальника відділу аналізу та прогнозування  

соціокультурного розвитку регіонів      С.Є.Пахлова  
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Додаток 1 

до Положення про проведення 

атестації працівників підприємств, 

установ, організацій та закладів 

галузі культури 

 

ПЕРЕЛІК 

посад (професій) працівників, які підлягають атестації 

 

Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи 

Заступник генерального директора (директора) бібліотеки. 

Заступник генерального директора (директора) централізованої бібліотечної системи. 

Завідувач бібліотеки, завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної системи. 

Головний бухгалтер. 

Заступник головного бухгалтера. 

Головний інженер. 

Учений секретар. 

Завідувач відділу, сектору. 

Головні: бібліотекар, бібліограф. 

Провідні: бібліотекар, бібліограф. 

Методист культурно-освітнього закладу (бібліотечна справа). 

Бібліотекар, бібліограф, методист (без категорії, II та I категорій).  

Редактор, художник (без категорії, II та I категорій, провідний).  

 

Клубні заклади, центри культури і дозвілля, парки культури і відпочинку, зоопарки, 

науково-методичні центри, будинки народної творчості 

Директор (завідувач). 

Заступник директора (завідувача). 

Керівник художній. 

Головний бухгалтер. 

Заступник головного бухгалтера. 

Головні: режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент інженер. 

Головний адміністратор, старший адміністратор, адміністратор. 

Завідувач центру (молодіжного).  

Начальник (завідувач) відділу, сектора, майстерні, лабораторії виставки (пересувної), 

зоологічної пересувної. 

Методист культурно-освітнього закладу. 

Інструктор культурно-освітнього закладу. 

Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, художник-постановник, завідувач частини 

(художньої), артист (у культосвітніх закладах). 

Керівник студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, 

клуба за інтересами та ін. 

Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.). 

Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва). 

Організатор культурно-дозвільної діяльності. 

Розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек. 

Акомпаніатор, концертмейстер. 

Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, балетмейстера. 

 

Централізовані бухгалтерії 

Головний бухгалтер. 

Керівник групи обліку.  
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Посади (професії), загальні для всіх закладів культури 

Фахівці та професіонали всіх категорій. 

Інженер, інженер з охорони праці, інженер-електронник,  

інженер-програміст, юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер, інструктор з 

протипожежної профілактики всіх категорій. 

Провідні: інженер, економіст, редактор, інженер-електронник, інженер-програміст, 

юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер, інструктор з протипожежної профілактики. 

Завідувачі: архіву, бюро перепусток, каси (квиткової), бюро, господарства, гуртожитку, 

експедиції, зоосекції, камери схову, канцелярії, копіювально-розмножувального бюро, 

костюмерної, пральні, пункту прокату, фотолабораторії, фільмотеки, фонотеки, центрального 

складу (складу). 

Старші: диспетчер, інспектор, касир, табельник. 

Контролер квитків, касир квитковий. 

Інші фахівці та технічні службовці: економіст, редактор, стенографістка, архіваріус, агент з 

постачання, друкарка, диктор, діловод, експедитор, комендант, копіювальник, секретар-

друкарка, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, паспортист, інспектор з кадрів, 

секретар, статистик, товарознавець, черговий по гуртожитку.  
{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства культури і туризму № 9 від 03.03.2008, № 38 від 13.09.2010} 

 

В.о. начальника відділу аналізу та прогнозування 

соціокультурного розвитку регіонів      С.Є.Пахлова  
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Додаток 2  

до Положення про проведення 

атестації працівників підприємств, 

установ, організацій та закладів 

галузі культури  

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Рік народження_________________________________________________________________ 

З. Освіта,  найменування навчального закладу, рік закінчення 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Спеціальність за освітою_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Науковий ступінь, вчене звання___________________________________________________ 

6. Загальний трудовий стаж________________________________________________________ 

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю 

посаду__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх 

наявності)_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати 

голосування_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів 

рекомендацій)___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Зауваження, пропозиції  працівника, який атестується 

________________________________________________________________________________  

 

Голова атестаційної комісії _________________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

Секретар атестаційної комісії ________________________________________  
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Члени атестаційної комісії ___________________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Дата проведення атестації ____________________________________________  

 

 З атестаційним листом ознайомився/лась________________________________ 
     (підпис і дата)  

 

 В.о. начальника відділу  

аналізу та прогнозування  

соціокультурного розвитку регіонів     С.Є.Пахлова  
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Додаток  3  

до Положення про проведення  

атестації працівників  

підприємств, установ,  

організацій та закладів  

галузі культури  

 

ПРОТОКОЛ 

засідання атестаційної комісії 
№ ______       від  «_____»_______20 __ 

 

 

Присутні: голова_________________________________________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

________________________________________________________________________________ 

секретар ________________________________________________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

________________________________________________________________________________ 

члени атестаційної комісії__________________________________________________________ 

1.______________________________________________________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________________________ 

9.______________________________________________________________________________ 

10._____________________________________________________________________________ 

11._____________________________________________________________________________ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Атестація _____________________________________________________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, який атестується) 

________________________________________________________________________________ 

2. Слухали: питання атестації_______________________________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________________________________________________________ 

3. Запитання до працівника, який атестується _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Відповіді на них________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

5. Зауваження та рекомендації, висловлені членами атестаційної 

комісії__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: 

– відповідає займаній посаді або виконуваній роботі _____________голосів; 

– не відповідає займаній осаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання 

_________голосів; 

– не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі _________голосів. 

 

7. За результатами атестації ________________________________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указати – відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідає займаній посаді 

або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання; не відповідає займаній посаді 

або виконуваній роботі)  

 

Голова атестаційної комісії ____________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Секретар атестаційної комісії __________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Члени атестаційної комісії ____________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 517 від 13.06.2013}  

 

 

 

В.о. начальника відділу аналізу  

та прогнозування соціокультурного  

розвитку регіонів        С.Є.Пахлова  
 

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 517 від 13.06.2013}  

{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 517  від 13.06.2013}  
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
№ 415 від 23.06.99  Зареєстровано в Міністерстві 

м. Київ  юстиції України 

  2 вересня 1999 р. 

  за № 593/3886 

 

Про Положення про народний (зразковий)  

аматорський колектив (студію)  

закладів культури системи  

Міністерства культури України 

 
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв № 779 від 

15.12.2003 Наказом Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 } 

 

У відповідності до Основ законодавства України про культуру, згідно з Положенням 

про Міністерство культури і мистецтв України, з метою підтримки й активізації аматорського 

руху в Україні, посилення ролі народних аматорських колективів в естетичному вихованні та 

організації дозвілля населення Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) 

закладів культури системи Міністерства культури України (додається). 
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 } 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 20 

червня 1990 року № 201 «Про примірне положення про «народний» («зразковий») 

самодіяльний колектив в культурно-освітніх установах системи Міністерства культури 

УРСР». 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління соціально-

культурних проблем та дозвіллєвої роботи Л.М.Кононенко. 

 

Міністр Д.І.Остапенко  
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Затверджено  

Наказ Міністерства культури і  

мистецтв України 23.06.99 № 415  

 

Положення 

про народний (зразковий) аматорський колектив (студію)  

закладів культури системи Міністерства культури України  
{Назва в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв № 779 від 15.12.2003,  

із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 } 

 

1. Загальні положення і порядок присвоєння  

1.1. Це Положення регламентує порядок присвоєння звання «народний (зразковий) 

аматорський колектив (студія)» колективу (студії) закладів культури і поширюється на 

аматорські колективи (студії), що діють у закладах культури системи Міністерства культури 

України та в середовищі закордонного українства за всіма видами народної творчості: 

театральні, музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні, циркові, літературно-творчі, 

композиторські, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кіно-, фото- і 

відеомистецтва тощо. 
{ Пункт 1.1 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв № 779 від 15.12.2003, Наказу 

Міністерства культури № 968  від 11.10.2013 } 

1.2. Присвоєння звання «народний» («зразковий») має на меті посилення ролі народних 

аматорських колективів у здійсненні державної культурної політики, активізацію 

аматорського руху як в Україні, так і за її межами.  
( Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв № 779 від 15.12.2003 ) 

1.3. Звання «народний (зразковий) аматорський колектив» присвоюється постійно 

діючому аматорському колективу, який творчо працює понад 3 роки, за активну творчу 

діяльність із збереження, розвитку і пропаганди української культури як в Україні, так і за її 

межами шляхом підготовки та демонстрації творів відповідного виду мистецтва, за високий 

художній рівень та виконавську майстерність, активну навчально-виховну роботу серед 

учасників колективу, участь в організації дозвілля населення. 

При вирішенні питання про надання звання «народний (зразковий) аматорський 

колектив (студія)» береться до уваги наявність колективу підготовчої групи:  
{ Абзац другий пункту 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 } 

 - творче спрямування колективу; 

 - рівень виконавської майстерності колективу; 

 - художній рівень репертуару (твори, програми, постановки, тощо); 

 - робота з творчого навчання, естетичного виховання та розвитку здібностей учасників 

колективу (наявність навчальних програм, планів); 

 - пропаганда цього виду творчості: регулярність виступів (показів) перед глядачем, участь у 

концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та інших творчих заходах різного рівня. 
( Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв № 779 від 15.12.2003 ) 

1.4. Звання «народний» («зразковий») аматорський колектив (студія) присвоюється 

постановою колегії Міністерства культури Автономної Республіки Крим, структурними 

підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії, до складу якої входять провідні 

фахівці відповідного жанру, та згідно з поданими документами (додаток 1)*. 

 

_______________  

 * Присвоєння колективам інших відомств звання «народний» («зразковий») аматорський колектив 

(студія) здійснюється відповідним відомством з врахуванням вимог цього Положення за погодженням 

з Міністерством культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань 

культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.  
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Персональний склад, умови та порядок роботи атестаційної комісії визначаються 

Міністерством культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань 

культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Колективу, якому присвоєно звання «народний» («зразковий») аматорський колектив 

(студія), вручається посвідчення (додаток 2). 

Звання «народний» («зразковий») аматорський колектив (студія) аматорським 

колективам закордонного українства присвоюється Постановою колегії Міністерства 

культури і мистецтв України на підставі характеристики-рекомендації організацій української 

діаспори, узгодженої з дипломатичними установами України, згідно з поданими документами 

(додаток 3).  
(Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв № 779  від 

15.12.2003) 

Колективу, якому присвоєно звання «народний» («зразковий») аматорський колектив 

(студія), вручається посвідчення (додаток 4).  
( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв № 779 від 

15.12.2003) 

{Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 

} 

1.5. Подання аматорського колективу на звання «народний» («зразковий») здійснює 

установа культури, яка є юридичною особою, або орган місцевої виконавчої влади чи орган 

місцевого самоврядування, до якого територіально належить заклад культури. 

Подання аматорського колективу закордонного українства на звання «народний» 

(«зразковий») здійснює громадська (національно-культурна) організація закордонного 

українства за погодженням з Міністерством закордонних справ України (дипломатичною 

установою України в країнах компактного проживання закордонного українства). 
(Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв № 779 від 15.12.2003 

) 

1.6. Колектив, який має звання «народний» («зразковий»), підтверджує свій статус раз 

на три роки, показуючи свої роботи, твори глядачам та атестаційній комісії. При цьому 

беруться до уваги вимоги пункту 1.3, а також наявність нових високохудожніх програм, 

вистав, творів, стабільність творчої діяльності колективу. 

1.7. Колектив, діяльність якого не відповідає вимогам цього Положення, позбавляється 

звання відповідним рішенням Міністерства культури Автономної Республіки Крим, 

структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії. 
{ Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 968  від 11.10.2013 } 

1.8. Керівник установи, до якої належить народний (зразковий) аматорський колектив: 

створює умови для регулярної творчої діяльності колективу, сприяє його 

матеріальному забезпеченню та організації концертно-творчої діяльності; 

контролює діяльність колективу.  

2. Керівництво. Штати. Фінансування народних (зразкових)  аматорських 

колективів (студій) закладів культури системи Міністерства культури України 
{ Назва розділу 2 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв № 779 від 15.12.2003, Наказу 

Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 }  

2.1. Безпосереднє керівництво народним (зразковим) аматорським колективом 

здійснює штатний працівник цього колективу (режисер, керівник художній, хормейстер, 

диригент, балетмейстер, керівник студії (з видів мистецтв), керівник колективу), що 

призначається на посаду і звільняється відповідно до чинного законодавства України. 

2.2. Штатні працівники колективу (додаток 5) утримуються за рахунок бюджетних 

асигнувань закладів культури Міністерства культури, усі інші – за рахунок спецкоштів. 

Посадові оклади встановлюються відповідно до чинного законодавства України. 
{Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 968 від 11.10.2013} 
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2.3. Функціональні обов’язки керівника народного (зразкового) аматорського 

колективу, інших штатних працівників визначаються посадовими інструкціями, які 

затверджуються керівником установи, до якої належить колектив. 

2.4. Кошти народного (зразкового) аматорського колективу утворюються за рахунок 

визначених бюджетних асигнувань у закладах культури системи Міністерства культури, 

доходів від проведення платних заходів, надходжень за надані послуги, добровільних 

(спонсорських) внесків, реклами та іншої діяльності. 
{Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 

} 

2.5. Кошторис доходів і видатків народного (зразкового) аматорського колективу 

затверджується в установленому порядку. 

2.6. Порядок організації платних концертів, вистав, виставок тощо (у тому числі і в 

гастрольних поїздках) регулюється у відповідності до чинного законодавства України.  

 

 

Начальник Управління  

соціально-культурних проблем  

та дозвіллєвої роботи       Л.М.Кононенко  

 

 

 

 

Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

що подаються для присвоєння аматорському 

колективу (студії) звання «народний» («зразковий») 

 

Лист-подання місцевого органу виконавчої влади. 

Довідка місцевих державних фінансових органів про наявність коштів на утримання 

колективу. 

Протокол-висновок атестаційної комісії. 

Творча характеристика-довідка аматорського колективу. 

Творча характеристика-довідка керівника аматорського колективу. 

Репертуар колективу (каталоги виставок, збірки літературно-поетичних, 

композиторських творів тощо). 

Програма концерту (виставки тощо). 

Портфоліо: список учасників колективу, список учасників підготовчої групи, довідка 

про матеріально-технічну базу колективу, підтверджувальні матеріали (копії грамот, подяк, 

дипломів конкурсів, фестивалів, виставок усіх рівнів, фото-, відеоматеріали, відгуки в пресі, 

копії сюжетів на телебаченні тощо). 
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Додаток 2 

 

_________________________________________________ 

(найменування органу, який присвоїв звання) 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 

народного (зразкового) аматорського колективу (студії) 
 

За вагомий внесок у розвиток культури українського 

народу, високий художній рівень та виконавську 

майстерність 

 

________________________________________________________________________________ 

(назва аматорського колективу (студії) 

 

присвоїти звання «Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)».  

 

 

_________________________            ______________                             ____________________  

(найменування посади)                           (підпис)                                            (ініціали, прізвище)  

 

М.П.  

 

«____»___________року  

 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства культури № 968 від 11.10.2013 } 

 

Додаток 4 

 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 

народного (зразкового) аматорського 

колективу (студії) 

 

За популяризацію та розвиток культури 

українського народу за межами України, високий 

художній рівень та виконавську майстерність 

 

________________________________________________________________________________ 

(назва аматорського колективу (студії) 

 

присвоїти звання «Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)».  

 

_________________________            ______________                             ____________________  

(найменування посади)                           (підпис)                                            (ініціали, прізвище)  

 

М.П.  

 

«_____»__________ року  
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Додаток 5 

ПЕРЕЛІК 

посад штатних працівників народного (зразкового) 

аматорського колективу (студії), 

які фінансуються з бюджету 

 

Хорові колективи –  керівник хорового колективу або хормейстер, 

акомпаніатор або концертмейстер 

Вокальні ансамблі – керівник вокального ансамблю або хормейстер 

Інструментальні ансамблі – керівник інструментального ансамблю 

Оркестри – керівник оркестру або диригент 

Ансамблі танцю – керівник танцювального колективу або 

балетмейстер, акомпаніатор або концертмейстер 

Ансамблі пісні й танцю – керівник хорового колективу або хормейстер, 

керівник танцювального колективу або 

балетмейстер, керівник оркестрового колективу або 

диригент, акомпаніатор або концертмейстер 

Студії (кіностудії, фотостудії, 

відеостудії)  

керівник студії, технік 

Студії (образотворчого, 

декоративно-прикладного 

мистецтва)  

керівник студії 

Циркові колективи – керівник циркового колективу або режисер, технік 

Театри – керівник театрального колективу або режисер, 

завідувач художньої частини 

Фольклорний колектив – керівник фольклорного колективу, театру, режисер, 

зберігач фонду, пошуково-дослідницький гурт  
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури 

і  мистецтва України  

07.12.2004  №  835   

Загальне Положення  

про клубне формування закладу культури системи  

Міністерства культури і мистецтв України 
 

1. Основні засади діяльності клубного формування 

1.1. Це Положення визначає організаційні та правові засади утворення і діяльності 

клубних формувань – колективів, гуртків, секцій, студій, любительських об’єднань, клубів за 

інтересами та інших культурно-дозвіллєвих об’єднань – (далі – клубних формувань), які 

створені і працюють при закладах культури системи Міністерства культури і мистецтв 

України (далі – заклади культури). 

1.2. Клубні формування є структурними підрозділами закладів культури, які діють на 

засадах рівноправності їх членів, самоврядування, законності і гласності. 

1.3. В своїй діяльності клубні формування керуються законодавством України, даним 

Положенням, Положенням про клубне формування, яке розробляється на основі даного 

Положення та затверджується керівником закладу культури.  

1.4. Клубні формування створюються, реорганізовуються та ліквідовуються за 

рішенням колективу клубного формування та керівника закладу культури. 

2. Завдання та функції клубних формувань 

2.1. Основними завданнями клубних формувань є задоволення різноманітних духовних 

запитів, культурних і творчих потреб населення в сфері дозвілля на основі вільного вибору 

видів занять, спільності інтересів, добровільності членства. 

2.2. Клубні формування:  

– організовують систематичні навчання;  

– проводять репетиції, концерти, вистави, тренування, походи тощо;  

– здійснюють організаційно-методичну роботу;  

– організовують творчий показ роботи колективу за звітний період;  

– використовують інші форми творчої, групової, індивідуальної роботи та організації 

дозвілля населення. 

2.3. Платні послуги надаються клубними формуваннями відповідно до законодавства. 

2.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, благодійних внесків та інші 

надходження можуть використовуватися виключно на забезпечення діяльності клубного 

формування. 

3. Типи клубних формувань 

3.1. Існують такі типи клубних формувань:  

– клубні формування, які здійснюють діяльність за рахунок бюджетних асигнувань,  

передбачених на утримання закладу культури;  
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– клубні формування, що діють на засадах часткової самоокупності, у тому числі за 

рахунок асигнувань, передбачених на утримання закладу культури (засновника), 

коштів учасників (членів) клубного формування (членських внесків, плати за навчання 

тощо), коштів, одержаних від власної діяльності, діяльності на умовах соціально-

творчого замовлення, благодійних внесків, інших джерел не заборонених 

законодавством;  

– клубні формування, що діють на засадах повної самоокупності з використанням 

коштів учасників клубного формування (членських внесків, плати за навчання тощо), 

коштів отриманих від власної діяльності, інших джерел не заборонених 

законодавством;  

– інші типи клубних формувань. 

3.2. Примірний перелік клубних формувань та кількісний склад їх учасників наведений 

у додатку до цього Положення. 

4. Організація діяльності клубних формувань. Керівництво клубними формуваннями 

та оплата праці керівників клубних формувань 

4.1.Клубні формування можуть функціонувати як на платній, так і на безоплатній 

основі. 

4.2. Періодичність і загальна тривалість занять в клубних формуваннях встановлюється 

положенням відповідного клубного формування. 

4.3. Заняття в клубних формуваннях (в тому числі гуртках, студіях, колективах за 

видами мистецтва і народної творчості) проводяться регулярно за спеціальним розкладом та 

програмою, затвердженими керівником відповідного закладу культури. 

4.4. Колективи клубних формувань один раз на рік проводять творчі звіти перед 

населенням, творчі виставки, або дні відкритих дверей з оновленою програмою (не менше 1/3 

діючого репертуару) чи новими виставами. 

4.5. Постійно діючим аматорським колективам за активну творчу діяльність по 

збереженню, розвитку і пропаганді культури, високий художній рівень та високу виконавську 

майстерність може бути присвоєно почесне звання «народний», «зразковий». Порядок 

присвоєння почесного звання «народний», «зразковий» визначається Положенням про 

народний (зразковий) аматорський колектив у культурно-освітніх закладах системи 

Міністерства культури і мистецтв України, затвердженого наказом Мінкультури України від 

23.06.1999 року № 415 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.1999 року 

№ 593/3886. 

4.6. Керівництво клубним формуванням здійснює його керівник, що призначається на 

посаду і звільняється відповідно до законодавства України. Керівництво клубним 

формуванням може здійснюватись на громадських засадах (безоплатно). 

4.7. Оплата праці керівників клубних формувань може провадитись як за посадовими 

окладами, так і за погодинними ставками відповідно до законодавства. 

4.8. Посадові оклади керівникам клубних формувань установлюються за 3 години 

роботи на день, із розрахунку 18 годин на тиждень (навчальна година – 45 хвилин). 

4.9. Проведення керівником клубного формування навчань, репетицій, концертів, 

тренувань, виставок, творчих зустрічей, роботи з підбору репертуару, проведення творчих 

лабораторій, майстер-класів, розробка авторських програм та проведення іншої організаційно-

методичної роботи враховується при обчисленні робочого часу, відпрацьованого керівником 

клубного формування. 

4.10. Керівник клубного формування складає перспективні і поточні плани роботи, веде 

журнал обліку роботи колективу та інші документи, передбачені пунктом 5.1 цього 

Положення, а також формує репертуар та подає керівнику закладу культури річний звіт про 

діяльність клубного формування. 

5. Документація клубного формування 

5.1. Обов’язковими документами клубного формування є: 

– положення;  
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– список учасників (членів) клубного формування; 

– журнал обліку занять; 

– план роботи; 

– репертуарний план (для творчих колективів). 

5.2. Порядок ведення документації клубного формування, умови участі (членства) у 

клубному формуванні, права і обов’язки його учасників (членів) визначаються положенням 

відповідного клубного формування.  

6. Контроль за діяльністю клубного формування 

6.1. Контроль за діяльністю клубного формування здійснює керівник закладу культури. 

Для досягнення завдань, передбачених у п.2.1. цього положення, керівник закладу культури 

забезпечує необхідні умови для роботи клубних формувань, а також затверджує плани роботи, 

програми, кошторис доходів та видатків клубного формування. 

6.2. Відповідальність за діяльність клубного формування несуть керівник клубного 

формування та керівник закладу культури. 

  

Начальник управління  

з питань стратегічного планування  

соціокультурного розвитку та 

 регіональної політики у сфері культури      Л.М.Кононенко 

 

Додаток до загального Положення про клубне формування закладу 

культури системи Міністерства культури і мистецтв України 
 

Примірний перелік клубних формувань і кількісний склад їх учасників: 

Хорові колективи не менше 20 чоловік 

Вокальні ансамблі не менше 6-8 чоловік 

Інструментальні ансамблі не менше 6 чоловік 

Оркестри не менше 20 чоловік 

Ансамблі танцю не менше 16 чоловік 

Ансамблі пісні і танцю не менше 26 чоловік 

Студії (кіно, -фото, -відео, вокальні, художнього читання, 

образотворчого мистецтва) 

 

не менше 10 чоловік 

Циркові колективи не менше 10 чоловік 

Театральні колективи не менше 15 чоловік 

Театральні колективи малих форм не менше 10 чоловік 

Фольклорні гурти не менше 6 чоловік 

Любительські об’єднання та клуби за інтересами різних напрямків 

діяльності 

 

не менше 10 чоловік 

Гуртки загального розвитку (підготовка до школи, вивчення 

іноземних мов тощо) 

 

не менше 10 чоловік 

Гуртки культурно-побутового характеру (кулінарії, крою та шиття, 

в’язання, фріволіте, палітурної, слюсарної справи тощо) 

 

не менше 10 чоловік 

 
 

  

Примітка:  

Даний перелік не є вичерпним і кількісний склад клубних формувань носить рекомендаційний 

характер. Кількість учасників клубних формувань, які здійснюють свою діяльність на 

принципах часткової або повної самоокупності, визначається в кожному окремому випадку 

керівником клубного формування у відповідності з економічними можливостями. 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

15.10.2013  № 983 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

19 листопада 2013 р.  

за № 1966/24498 

 
Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг 

клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної 

форм власності 
 

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, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 

Президента України від 12 березня 2013 року № 128, Н АК АЗ УЮ :  

 

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. 

 

Міністр Л.М. Новохатько 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

репрезентативних всеукраїнських  

об’єднань профспілок на національному рівні 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

сторони роботодавців на національному рівні 

В.о. президента  

Всеукраїнської асоціації роботодавців 

Перший заступник Міністра  

економічного розвитку і торгівлі України 

Заступник Міністра  

соціальної політики України –  

керівник апарату 

 

 

 

 

Г.В. Осовий 

 

 

О. Мірошниченко 

 

В. Биковець 

 

А.А. Максюта 

 

 

В. Коломієць 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства культури України  

15.10.2013  № 983 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України  

19 листопада 2013 р. за № 1966/24498 
 

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; 

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. 
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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. 

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; 
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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; 

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. 
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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 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); 

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. 

 

Начальник управління регіональної  

та культурно-просвітницької роботи     Л.С. Нікіфоренко 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 12 грудня 2011 р. № 1271  

Київ 

 

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури 
 

{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 по ст а но вл я є : 

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»  

 

 

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ 
  

 
 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1131-2012-%D0%BF
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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), 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 виробів, значків, 

виробів народних промислів, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва та 

фотомистецтва тощо. 
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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. 

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. 
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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. 

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). 

{Перелік в редакції Постанови КМ № 493 від 12.07.2017} 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF#n10
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

01.12.2015  № 1004/1113/1556 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

18 грудня 2015 р.  

за № 1590/28035 

 

Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних 

послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності 
 

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року 

№ 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (із 

змінами) Н АКА З УЄМО : 

1. Затвердити Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами 

культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, що додається. 

2. Міністерству культури України забезпечити: 

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в 

установленому порядку; 

2) розміщення наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України. 

3. Керівникам державних та комунальних закладів культури встановити перелік 

платних послуг, що надаються закладами культури, із зазначенням часу, місця, способу та 

порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх 

надання. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і мистецтв 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21 грудня 1999 

року № 732/306/152 «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури 

і мистецтв», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 

923/4216. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно 

до розподілу обов’язків. 

 

Віце-прем’єр-міністр України –  

Міністр культури України 

 

В. Кириленко 

Міністр фінансів України Н. Яресько 

Міністр економічного розвитку  

і торгівлі України 

 

А. Абромавичус 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної  

регуляторної служби України 

 

 

К.М. Ляпіна 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

культури України,  

Міністерства фінансів України,  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

01.12.2015  № 1004/1113/1556 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

18 грудня 2015 р.  

за № 1590/28035 

ПОРЯДОК  

визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності 

 
І. Загальні положення 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності». 

2. Цей Порядок встановлює механізм визначення вартості та надання платних послуг 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (далі – 

заклади культури), юридичним та фізичним особам (далі – замовник), згідно з переліком 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 

грудня 2011 року № 1271 (далі – Перелік). 

При наданні платних послуг у сфері культури застосовуються нормативно-правові 

акти, що регулюють культурну діяльність. 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

замовник – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (письмової заяви, 

звернення тощо), розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, 

квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги 

витрат, замовляє платну послугу у закладі культури для себе або іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов’язання щодо її оплати; 

індекс інфляції – визначений у встановленому законодавством порядку офіційний 

індекс інфляції; 

послуга – термін вживається у значенні, визначеному Законом України «Про захист 

прав споживачів». 

4. Заклад культури зобов’язаний: 

безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо 

порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати; 

оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із 

застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо). 

5. Платні послуги надаються закладами культури: 

за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної послуги, 

вид платної послуги згідно з Переліком, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по 

батькові, місце проживання; для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її 

місцезнаходження; 

відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, 

талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги 

витрат; 
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за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством. 

У разі якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право 

здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі зазначаються всі суми та 

строки сплати. 

Оплата послуг може здійснюватися в безготівковій формі шляхом попередньої оплати 

через банк або відділення поштового зв’язку. Підтвердженням оплати послуг є платіжний 

документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку або відділення поштового 

зв’язку про перерахування коштів. 

Заклади культури ведуть облік наданих платних послуг. 

Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється закладом культури за 

письмовою заявою замовника на підставі пред’явленого ним платіжного документа 

(квитанція, платіжне доручення тощо). 

6. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на: 

спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду 

державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Державної 

казначейської служби України (далі – органи Казначейства) закладам культури, які є 

розпорядниками коштів державного бюджету, та використовуються відповідно до 

бюджетного законодавства; 

спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду 

відповідних бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах 

Казначейства закладам культури, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету, та 

використовуються відповідно до бюджетного законодавства; 

рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах Казначейства, та 

використовуються для виконання цілей, передбачених статутами (положеннями) закладів 

культури, які не є бюджетними установами. 

7. Матеріальні цінності, майно закладу культури, придбане або створене за рахунок 

коштів, отриманих від платних послуг, належать закладу культури на правах, визначених 

чинним законодавством, та використовуються ним для виконання своїх цілей і завдань, 

визначених статутами (положеннями). 

ІІ. Визначення вартості платних послуг 

1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно 

обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. 

Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що 

розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі. 

Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої 

послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу. 

Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною 

послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості. 

Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, 

що не залежить від господарської діяльності закладу. 

Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених 

законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам). 

Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються 

закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням. 

2. Складовими вартості платної послуги є: 

витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги; 

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких 

використовуються при наданні платних послуг; 

капітальні витрати; 

індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства. 
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Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, 

включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового 

кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не 

менше розміру понесених витрат. 

Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, 

кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх в наказі про облікову політику 

закладу культури. 

Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку 

витрат, пов’язаних з її наданням. 

3. Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний 

обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку умов 

оплати праці працівників закладів культури. 

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, 

включаються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної 

оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені 

відповідними нормативно-правовими актами. 

При формуванні витрат на оплату праці можуть враховуватись виплати, що мають 

заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними 

договорами. 

При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату праці 

працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання платної послуги. 

Оплата праці працівників, які залучені до надання платної послуги і не перебувають у 

штаті, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих самих розмірах 

і за тими самими умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних 

штатних працівників. 

У разі залучення до надання платних послуг видатних вітчизняних та іноземних 

фахівців оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-

правового характеру. 

Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до 

виконання платних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх 

виконання, визначений в акті виконаних робіт, згідно з чинним законодавством. 

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних послуг, з 

відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а 

також кількість годин їх роботи визначаються, виходячи з необхідності врахування всього 

обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, 

необхідного для виконання тих чи інших видів робіт. 

За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково. Ці 

показники затверджуються наказом керівника закладу культури. 

Кількість працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається, 

виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з 

організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам, у тому числі функцій із 

забезпечення діяльності закладу культури в цілому, виконуваних працівниками 

автотранспортних підрозділів, планових та бухгалтерських служб тощо. Для цього можуть 

використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для 

установ та закладів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, 

побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи закладів 

культури, затверджені установою вищого рівня у встановленому законодавством порядку. 

4. Нарахування на оплату праці єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування здійснюється у розмірах, передбачених чинним законодавством. 

5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій, товари чи послуги яких 

використовуються при наданні платних послуг, належать: матеріальні витрати, що 

здійснюються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, 
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матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до 

комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, що 

використовуються при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, 

білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування 

та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством, проведення 

поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних 

активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, 

пов’язані з наданням платних послуг; оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації. 

Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання 

послуг, розраховуються, виходячи із допустимих мір споживання палива в певних умовах 

експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи, та відповідно 

до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених 

наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43. 

Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, що залучаються 

закладами культури для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату 

виконання обов’язкових послуг (робіт), які не можуть бути надані (виконані) працівниками 

закладів культури і можуть бути надані (виконані) фахівцями інших суб’єктів 

господарювання. 

Це, зокрема, оплата банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), 

ветеринарних послуг, послуг з охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, 

юридичних та інформаційних послуг, послуг з оренди, встановлення лічильників і 

спеціального обладнання та їх повірки (перевірки), гарантійного та післягарантійного 

обслуговування, поточного ремонту, що здійснюються залученими юридичними особами, 

установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у 

тому числі мобільного), послуг інтернет-провайдерів та інших видів послуг, що надаються 

сторонніми особами для забезпечення виконання статутних завдань. 

До витрат також включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру 

витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема 

відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання 

яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, 

витрати на обов’язковий медичний огляд працівників (у випадках, передбачених 

законодавством), заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного 

середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів, що здійснюються при наданні 

платних послуг. 

Вартість витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі 

встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання 

тієї чи іншої платної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що 

необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених 

в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті 

енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року). 

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат та оплати 

послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи з 

фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури 

за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції. 

6. До капітальних витрат на придбання (створення) необоротних активів включаються 

витрати на забезпечення надання закладами культури платних послуг, а саме: 

придбання або створення основних засобів, зокрема виробничого обладнання, 

приладів, механізмів, споруд, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів; 

ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, що 

використовуються у закладах культури (у тому числі придбання будівельних матеріалів, 

виготовлення проектно-кошторисної документації); 
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придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), 

авторських та суміжних прав. 

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної 

послуги, встановленої відповідно до цього Порядку, з урахуванням положень цього розділу. 

ІІІ. Планування та використання доходів від надання платних послуг 

1. Планування витрат закладу культури за рахунок доходів, одержаних від надання 

платних послуг, здійснюється окремо за кожним видом послуг відповідно 

до Переліку, Бюджетного кодексу України, відповідних постанов Кабінету Міністрів України 

з питань складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ, нормативно-правових актів з питань складання, затвердження та 

виконання фінансових планів. 

2. Розпорядниками коштів державного бюджету після спрямування доходів, одержаних 

від надання платних послуг, на відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням 

цих послуг, на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) дохід, що залишається в 

розпорядженні закладу культури, спрямовується на покриття незабезпечених захищених 

видатків бюджету згідно із затвердженими плановими призначеннями і в першу чергу на 

погашення кредиторської заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, 

оплати комунальних послуг та енергоносіїв, видатки на охорону, інші соціальні виплати. 

ІV. Здійснення обліку та контролю 

Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що 

надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства. 

Керівники закладів культури, які надають платні послуги юридичним і фізичним 

особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно 

із чинним законодавством. 

Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням коштів 

здійснюють у межах своєї компетенції Міністерство культури України та органи, на які згідно 

із чинним законодавством покладено такі функції. 

Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих 

послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства. 

Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних 

послуг, заклади культури складають та подають відповідно до чинного законодавства. 

 
 

Директор Департаменту  

фінансово-ресурсного  

забезпечення Міністерства  

культури України 
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Директор Департаменту  

фінансів освіти, науки,  

культури та засобів масової  

інформації Міністерства  

фінансів України 
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Заступник директора  
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економічного розвитку  

і торгівлі України 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

28.11.2013  № 1222 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

6 грудня 2013 р.  

за № 2076/24608 

Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у 

сфері культури 
 

Відповідно до підпункту 61.3.3 підпункту 61.3 пункту 61 розділу V Національного 

плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого 

Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, Н А К АЗ УЮ :  

1. Затвердити Методику розрахунку вартості надання послуг у сфері культури, що 

додається. 

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника 

апарату Б.С. Стичинського. 

 

Міністр Л.М. Новохатько 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Перший заступник Міністра  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

 

Заступник Міністра фінансів України  

 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

репрезентативних всеукраїнських об’єднань  

профспілок на національному рівні  

 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

сторони роботодавців на національному рівні 

 

 

 

 

А.А. Максюта  

 

С.О. Рибак  

 

 

 

 

Г.В. Осовий  

 

 

 

О. Мірошниченко 

 

  



134 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

культури України  

28.11.2013  № 1222 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

6 грудня 2013 р.  

за № 2076/24608 

МЕТОДИКА  

розрахунку вартості надання послуг у сфері культури 

І. Загальні положення 
1. Ця Методика визначає механізм формування вартості надання безоплатних послуг, 

що надаються державними та комунальними закладами культури. 

При наданні безоплатних послуг у сфері культури застосовуються нормативно-правові 

акти, що регулюють діяльність у сфері культури. 

2. Методика поширюється на державні та комунальні заклади культури, які 

утримуються за рахунок бюджетних коштів. 

ІІ. Порядок визначення вартості надання безоплатних послуг 

1. Заклади культури самостійно розраховують вартість безоплатних послуг на плановий 

рік. 

2. Складовими вартості безоплатної послуги є: 

витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають безоплатні послуги; 

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм 

споживання; 

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких 

використовуються при наданні безоплатних послуг; 

знос (амортизація) необоротних активів, що використовуються для надання 

безоплатних послуг; 

індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства. 

Вартість безоплатної послуги розраховується на підставі економічно обґрунтованої 

вартості послуги з урахуванням необхідності сплати обов’язкових податків, платежів, зборів 

відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, 

кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх у наказі про облікову політику 

закладу культури. 

Вартість безоплатної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних 

з її наданням. 

3. Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний 

обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому порядку умов оплати праці для 

працівників закладів культури. 

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання безоплатної послуги, 

враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної 

оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені 

відповідними нормативно-правовими актами. 

При формуванні витрат на оплату праці можуть враховуватись виплати, що мають 

заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними 

договорами. 

При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату праці 

працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання безоплатної послуги. 
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Оплата праці працівників, які залучені до надання безоплатної послуги і не 

перебувають у штаті, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих 

самих розмірах і на тих самих умовах оплати праці, на яких здійснюється оплата праці 

відповідних штатних працівників. 

У разі залучення до надання безоплатних послуг визнаних, видатних вітчизняних та 

іноземних фахівців (статус яких підтверджено відповідними документами) оплата їхньої праці 

здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру. 

Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до 

виконання безоплатних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх 

виконання, визначений в акті виконаних робіт згідно з чинним законодавством. 

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання безоплатних 

послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної 

плати), а також кількість годин їх роботи визначаються, виходячи з необхідності врахування 

всього обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, 

необхідного для виконання тих чи інших видів робіт. 

За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково. Ці 

показники затверджуються наказом керівника закладу культури. 

Кількість працівників, які залучаються до надання безоплатної послуги, визначається, 

виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з 

організацією надання кожної конкретної безоплатної послуги замовникам, у тому числі 

функцій із забезпечення діяльності закладу культури в цілому, виконуваних працівниками 

автотранспортних підрозділів, планових та бухгалтерських служб тощо. Для цього можуть 

використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для 

установ та закладів різних типів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське 

харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні 

розписи закладів культури, затверджені вищестоящою установою у встановленому порядку. 

4. Нарахування на оплату праці єдиного соціального внеску здійснюються у розмірах, 

передбачених чинним законодавством. 

5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших підприємств, установ, організацій 

при визначенні вартості безоплатних послуг належать матеріальні витрати, що здійснюються 

при наданні безоплатних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, 

інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до 

комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та іншої документації, що 

використовується при наданні безоплатної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, 

білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування 

та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення 

поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних 

активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, 

пов’язані з наданням безоплатних послуг, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації. 

Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання 

послуг, розраховуються, виходячи з допустимих норм споживання палива в певних умовах 

експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи та відповідно 

до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених 

наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43. 

Витрати на оплату послуг юридичних та фізичних осіб, що залучаються закладами 

культури для надання замовникам безоплатних послуг на належному рівні, включають оплату 

виконання обов’язкових послуг (робіт), які не можуть бути виконані працівниками закладів 

культури і які повинні бути здійснені професійними фахівцями інших суб’єктів 

господарювання. 

Це, зокрема, оплата банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), 

ветеринарних послуг, послуг з охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, 

юридичних та інформаційних послуг, послуг з оренди, встановлення лічильників і 
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спеціального обладнання та їх перевірки, гарантійного та післягарантійного обслуговування, 

поточного ремонту, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та 

подальшого супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у тому числі 

мобільного), послуг Інтернет-провайдерів та інших видів послуг, що надаються сторонніми 

фахівцями для забезпечення виконання статутних завдань. 

До витрат також включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру 

витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема 

відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання 

яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду безоплатних послуг, 

витрати на обов’язковий медичний огляд працівників (у випадках, передбачених 

законодавством), заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного 

середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів, що здійснюються при наданні 

безоплатних послуг. 

Вартість витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі 

встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання 

тієї чи іншої безоплатної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, 

що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до 

затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні 

послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року). 

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат оплати послуг 

інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи з фактичних 

витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури за минулий 

звітний період, з урахуванням прогнозу індексу зміни цін виробників промислової продукції. 

6. При розрахунку зносу (амортизації) необоротних активів, які використовуються для 

надання безоплатної послуги, необхідно здійснити розрахунок фізичної частини необоротних 

активів при наданні безоплатних послуг залежно від розмірів площі та в межах, які не повинні 

перевищувати загальної суми зносу (амортизації), що нарахована за рік. 

 

 

 

Директор Департаменту  

фінансово-ресурсного  

забезпечення 

 

 

В.В. Жук 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

від 4 серпня 2000 р. № 1222 

Київ 

 

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв 

від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,  

 охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 

виховання для потреб їх фінансування 

 

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 14.04.2009} 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 14.04.2009 } 

{ Додатково див. Указ Президента № 287/2009 від 30.04.2009 } 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 28-рп/2009 від 28.10.2009 } 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 245 від 17.02.2010 }  

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 14.04.2009 } 

Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх 

фінансування, що додається. 
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 14.04.2009 } 

 

Прем’єр-міністр України      В.ЮЩЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 серпня 2000 р. № 1222 

 

ПОРЯДОК 

отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних 

осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування 
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 14.04.2009 } 

 

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних 

(добровільних) внесків і пожертв (далі – благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб – 

резидентів і нерезидентів (далі – благодійники) безпосередньо бюджетними установами і 

закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 

фізичного виховання (далі – набувачі). 
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 14.04.2009 } 

2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі 

для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як 

товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не 

визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, 

закладу – набувачів відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною 

діяльністю установи, закладу.  

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від 

юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників 

установ і закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 

фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням 

вимог Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» у разі, коли такий 

напрям видатків визначений благодійником. 
{ Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 368 від 14.04.2009 – дію зміни зупинено згідно з Указом 

Президента № 287/2009 від 30.04.2009; зміну визнано неконституційною, на підставі Рішення 

Конституційного Суду № 28-рп/2009 від 28.10.2009; абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 245  

від 17.02.2010 }  

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами 

платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.  

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за 

дорученням». Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться 

згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. 

№ 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та 

контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або 

виконаних робіт».  

Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду 

кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, 

визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. № 17 «Про Порядок 

складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і 

видатків бюджетних установ та організацій» 

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку 

бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, 

затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р. 

№ 113. 

 

  



139 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

07.07.1999  № 452 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

20 липня 1999 р. за № 483/3776 

 

Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства  

в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах 
 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінкультури № 675 від 15.11.99, № 275 від 05.06.2000, № 616 від 

14.12.2000 – Наказ  втратив чинність на підставі Наказу Мінкультури № 27 від 19.01.2001} 

 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінкультури № 29 від 20.01.2001, № 62 від 09.02.2001, Наказами 

Міністерства культури, № 34 від 12.05.2011, № 488 від 13.07.2015} 

 

Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, 

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 388 НАКАЗУЮ : 

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

1. Затвердити Інструкцію з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних 

підприємствах та культурно-освітніх закладах, що додається. 
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

2. Уважати такою, що не застосовується на території України, «Инструкцию по 

ведению билетного хозяйства в театрально-зрелищных предприятиях системы Министерства 

культуры СССР», яка затверджена наказом Міністерства культури СРСР від 19.12.84 № 14-

277-1 за погодженням з Міністерством фінансів СРСР. 

3. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управлінням 

культури і туризму обласних, Головному управлінню культури і мистецтв Київської, 

управлінню культури і туризму Севастопольської міських державних адміністрацій, 

театрально-видовищним підприємствам та культурно-освітнім закладам дотримуватися 

вимог, що викладені в Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних 

підприємствах та культурно-освітніх закладах. 
{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін. культури № 34 від 12.05.2011, № 488 від 13.07.2015} 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно 

до розподілу обов’язків. 

5. Інструкцію із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства 

культури і мистецтв України від 20.01.2001 № 29, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 31.01.2001 за № 91/5282, ввести в дію з 1 березня 2001 року. 
{Пункт 5 в редакції Наказів Мінкультури № 675 від 15.11.99, № 275 від 05.06.2000, № 616 від 14.12.2000 – 

втратив чинність на підставі Наказу Мінкультури № 27 від 19.01.2001; в редакції Наказу Мункультури № 62 

від 09.02.2001} 

 

Міністр Д.І. Остапенко 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0070-01
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1136/95
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1136/95
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1136/95
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1136/95
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0792-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0331-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0070-01
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-01
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-01
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства культури  

і мистецтв України  

07.07.1999  № 452  

(у редакції наказу Міністерства  

культури України 12.05.2011  № 34) 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

20 липня 1999 р. за № 483/3776 

 

ІНСТРУКЦІЯ  

з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та 

культурно-освітніх закладах 

 

I. Загальні положення 
1.1. Ця Інструкція визначає порядок ведення квиткового господарства в театрально-

видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах та поширюється на всі театрально-

видовищні підприємства (театри, цирки, філармонії, концертні організації, професійні творчі 

колективи, музичні колективи і ансамблі тощо) та культурно-освітні заклади (культурні 

центри, музеї, художні галереї (виставки), виставкові зали, історико-культурні заповідники, 

парки культури та відпочинку, клубні заклади, палаци і будинки культури, заклади освіти 

сфери культури, культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри тощо) незалежно 

від підпорядкування, форм власності та організаційно-правових форм (далі – підприємства, 

організації, установи культури). 
{Абзац перший пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін. культури № 488 від 13.07.2015} 

Цю Інструкцію можуть застосовувати суб’єкти господарювання, які проводять 

аналогічні заходи відповідно до своїх установчих документів, або фізичні особи – підприємці, 

які здійснюють свою діяльність у сфері культури та проводять аналогічні заходи. 

Інструкція не розповсюджується на підприємства, організації, установи культури, що 

застосовують реєстратори розрахункових операцій при наданні послуг. Застосування 

реєстраторів розрахункових операцій здійснюється відповідно до Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг». 

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні: 

абонемент – документ, що підтверджує право особи на відвідування кількох заходів 

підприємства, організації, установи культури із зазначенням строку дії або кількості заходів; 

автоматизована система продажу квитків (далі – АСПК) – програмно-технічний 

комплекс, призначений для ведення квиткового господарства та забезпечення обліку операцій 

з продажу та резервування (бронювання) квитків на театрально-видовищні, культурно-

просвітницькі, інші заходи організації дозвілля; 

агент з реалізації квитків (реалізатор електронних квитків) – юридична особа або 

фізична особа-підприємець, яка здійснює реалізацію квитків з використанням АСПК; 

бланк квитка (абонемента) – друкована стандартна форма документа із зазначенням 

реквізитів, що містять інформацію щодо ціни, серії, номера квитка, назви заходу, місця, дати 

і часу його проведення, номерів ряду та глядацького місця; 

випуск квитка – надсилання електронного зображення у формі електронного квитка або 

його нанесення на бланк квитка за допомогою пристрою друку, що відбувається 

безпосередньо перед продажем квитка або передачею його розповсюджувачу при застосуванні 

АСПК; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
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електронне зображення квитка – інформація, що формується в АСПК під час випуску 

квитка і містить графічне зображення реквізитів та ідентифікатора квитка, придатна для друку 

на принтері або для перегляду та сканування на іншому електронному пристрої споживача, 

при цьому всі реквізити, що містяться на електронному зображенні квитка, відповідають 

реквізитам електронного квитка, на підставі якого сформоване електронне зображення; 

електронний квиток – упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована АСПК, 

що включає значення реквізитів квитка, які однозначно описують і підтверджують право на 

відвідування заходу; 

замовник бланків квитків – підприємство, організація, установа культури, завданнями 

якого є проведення театрально-видовищних та культурно-освітніх заходів, що замовляє 

виготовлення бланків квитків (абонементів); 

заходи – спектаклі, концерти, вистави, лекції, екскурсії, виставки, експозиції, інші 

видовищні чи культурно-просвітницькі заходи, що проводяться підприємствами, 

організаціями, установами культури, іншими юридичними особами, фізичними особами – 

підприємцями як організаторами заходів; 

ідентифікатор електронного квитка – кодоване зображення (штрих-код, дот-код тощо), 

унікальне для кожного квитка, що формується АСПК; 

квиткова книжка – друкарським способом надрукований і зшитий (зброшурований) 

комплект квитків (абонементів) або їх бланків; 

квиткове господарство – сукупність операцій і документів, пов’язаних з рухом квитків 

(абонементів); 

квиток – документ, що підтверджує право особи на одноразове відвідування заходу; 

комплект електронних зображень квитків – упорядкований повний комплект 

електронних квитків на певний захід, сформований відповідно до схеми місць глядацької зали 

та затверджених цін на квитки (абонементи); 

комплект квитків – сукупність квитків або їх бланків на кількість місць у глядацькій 

залі, що мають єдину серію, а також єдиний номер комплекту, присвоєний йому при 

виготовленні; 

пристрій друку – пристрій друку (принтер, термопринтер, автомат продажу квитків 

тощо), за допомогою якого електронне зображення квитка може бути надруковане на бланку 

квитка або на папері; 

продаж квитка (абонемента) – операція купівлі-продажу, що полягає у переданні 

споживачу квитка (абонемента) або електронного квитка та одержанні від споживача 

готівкових чи безготівкових коштів; 

реквізити квитка (електронного квитка) – інформація, обов’язкова для квитків при їх 

випуску та продажу (ціна, серія, номер квитка, назва заходу, місце, дата і час його проведення, 

номери ряду та глядацького місця, ідентифікатор квитка); 

розповсюджувач квитків – працівник, який працює за трудовим договором, або 

юридична особа, або фізична особа – підприємець, з якими укладено договір про 

розповсюдження квитків (електронних квитків) та які їх розповсюджують; 

ціна квитка (абонемента) – вартість відвідування заходу (декількох заходів), 

затверджена наказом керівника підприємства, організації, установи культури, які є 

організаторами заходу, для окремого заходу або на тривалий час відповідно до схеми 

розподілу місць глядацької зали за ціновими категоріями, що зазначається на квитку 

(абонементі) друкарським способом або спеціальним штампом у гривнях, або наноситься 

пристроєм друку, або зазначається у електронному зображенні квитка при застосуванні 

АСПК; 

ціна придбання бланків квитків (абонементів) – вартість купівлі підприємствами, 

організаціями, установами культури бланків квитків (абонементів) за їх замовленням. 
{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

1.3. Етапами веденням квиткового господарства є: 

виготовлення бланків квитків (абонементів); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n22
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приймання замовником бланків квитків (абонементів); 

підготовка квитків (абонементів) до реалізації та їх реалізація; 

порядок зберігання квитків (абонементів) та їх бланків; 

знищення нереалізованих квитків (абонементів); 

бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та звітність; 

інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків; 

контроль. 
{Пункт 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

1.4. Бланки квитків (абонементів) для підприємств, організацій, установ культури 

друкуються за формами № КГ-1 та № КГ-2, наведеними у додатках 1 та 2 до цієї Інструкції 

(далі – форми № КГ-1 та № КГ-2), крім підприємств, організацій, установ культури, що 

використовують АСПК. 
{Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

1.5. Обов’язковою вимогою для всіх квитків (абонементів) є позначення друкарськими 

способами серії, номера як на центральній частині квитка (абонемента), так і на корінці квитка 

(абонемента), крім підприємств, організацій, установ культури, що використовують АСПК. 

Серія квитка (абонемента) позначається двома літерами, наприклад АБ, АВ тощо. Серія 

та тираж визначаються підприємством, організацією, установою культури. 

Номери квитків (абонементів) позначаються п’яти-, шестизначними цифрами, 

починаючи кожну серію з № 00001 або № 000001. 

Ціна квитка (абонемента) проставляється друкарським способом великим шрифтом або 

спеціальним штампом на його корінці та на центральній частині квитка. Перештампування 

ціни квитка (абонемента) забороняється. 
{Пункт 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

II. Виготовлення бланків квитків (абонементів) 
2.1. Бланки квитків (абонементів) виготовляються у друкарнях за замовленням 

підприємств, організацій, установ культури за наведеними у додатках 1 та 2 до цієї Інструкції 

зразками. 

Бланки квитків (абонементів) при застосуванні АСПК для підприємств, організацій, 

установ культури можуть бути виготовлені друкарським способом довільної форми та 

розміру, в тому числі на термопапері, пластику або іншому матеріалі, та можуть містити 

захисні елементи та графічні зображення (логотип, інформація рекламного характеру). 
{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

2.2. Бланки квитків (абонементів) можуть виготовлятися без зазначення одного або 

кількох реквізитів – змінюваної інформації, обов’язкової для квитків (абонементів) при 

реалізації, – ціни, назви заходів, дати їх проведення. Бланк квитка (абонемента) складається з 

корінця, центральної частини та контрольного купона. 

2.3. Бланки квитків (абонементів) можуть виготовлятися як у вигляді комплектів 

(відповідно до кількості наявних місць у глядацькій залі), так і у вигляді квиткових книжок. 

При виготовленні комплектів квитків на їх обкладинках та на кожному окремому 

квитку проставляється номер комплекту квитків. 

При виготовленні бланків квитків (абонементів) у вигляді квиткових книжок за 

встановленими цінами в межах тиражу, встановленого для даної серії, на кожному квитку – на 

його корінці та на центральній частині – проставляються порядковий номер та ціна. 

2.4. Організатори гастрольних заходів використовують квитки (абонементи), бланки 

яких виготовлені на замовлення підприємств, організацій, установ культури, у приміщенні 

яких відбувається захід, або на замовлення організатора гастрольних заходів за формами № 

КГ-1 та № КГ-2. 

III. Приймання замовником бланків квитків (абонементів) 
3.1. Приймання виготовлених у друкарнях бланків квитків (абонементів) проводиться 

замовником або представником замовника за довіреністю відповідно до укладених договорів, 

накладної. 
{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 
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3.2. При прийманні бланків квитків (абонементів) перевіряються цілісність упаковки, 

відповідність кількості місць та ваги вантажу зазначеним у супровідних (транспортних) 

документах. За наявності пошкодженого пакунка або нестачі ваги проводиться перевірка 

вкладення (пакунка). У разі нестачі бланків квитків (абонементів) у присутності представника 

організації, що забезпечила доставку, складається акт довільної форми у двох примірниках, 

що підтверджує нестачу, один примірник якого передається друкарні для виявлення причин 

надходження неналежної кількості бланків квитків (абонементів) та прийняття відповідних 

заходів. 
{Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

3.3. При прийманні бланків квитків (абонементів) у вигляді комплектів квитків та 

квиткових книжок проводиться повна перевірка наявності всіх комплектів та квиткових 

книжок, а також вибіркова перевірка кількості бланків квитків у комплекті. У пакунках з 

пошкодженою упаковкою перевірка проводиться шляхом повного перерахунку бланків 

квитків (абонементів), та складається акт довільної форми у двох примірниках, у якому 

зазначаються результати проведеної перевірки, один примірник якого передається друкарні. 
{Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

3.4. За наявності претензії до друкарні, що виготовляє бланки квитків (абонементів), 

замовник додає до рекламації акт претензії до виробника бланків квитків (абонементів) за 

формою № КГ-4 (додаток 3), друкарський ярлик і талон із зазначенням номера та прізвища 

пакувальника, а за потреби – і забраковані бланки квитків (абонементів). 

Акт претензії складається у двох примірниках комісією, створеною наказом керівника 

замовника у складі не менше трьох осіб, до числа яких входять працівники замовника та особа, 

якій доручено отримання бланків квитків згідно з пунктом 3.1 цього розділу. Один примірник 

акта передається друкарні, а другий зберігається у замовника. 
{Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

3.5. Облік бланків квитків (абонементів) здійснюється особою, відповідальною за їх 

зберігання. 
{Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

3.6. Документи про оприбуткування бланків квитків (абонементів) не пізніше 

наступного дня передаються до бухгалтерської служби або особі, на яку покладено виконання 

обов’язків бухгалтерської служби (далі – бухгалтерська служба). 
{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

IV. Підготовка квитків (абонементів) до реалізації та їх реалізація 
4.1. Отримання бланків квитків (абонементів) в особи, відповідальної за їх зберігання, 

для підготовки до реалізації проводиться особою, відповідальною за реалізацію квитків 

(абонементів). 

Видача бланків квитків (абонементів) проводиться на вимогу-доручення на видачу 

бланків квитків (абонементів) за формою № КГ-5 (додаток 4) (далі – форма № КГ-5), підписану 

керівником та головним бухгалтером підприємства, організації, установи культури. 

У формі № КГ-5 зазначаються: на який період (число, декада, місяць) або на який 

конкретний захід їх видано; якщо бланки квитків (абонементів) видаються комплектами або 

квитковими книжками – кількість комплектів квитків та їх номери цифрами та словами, 

кількість квиткових книжок та їх номери цифрами та словами; кількість абонементів та їх 

номери цифрами та словами; їх загальна ціна (за номіналом); ціна придбання бланків квитків 

(абонементів). Вносити до форми № КГ-5 будь-які виправлення не допускається. 

Форма № КГ-5 виписується у трьох примірниках, один з яких передається до 

бухгалтерської служби, другий – залишається в особи, відповідальної за зберігання бланків 

квитків (абонементів), третій – у особи, яка їх отримала. 

4.2. При підготовці до реалізації на певний захід квитків (абонементів) з друкарським 

позначенням ціни, номера ряду та місця на всіх квитках (абонементах), на центральній частині 

квитків (абонементів) та на їх корінцях, проставляються спеціальним штампом дата 

проведення заходу, його назва та початок заходу. 
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При підготовці до реалізації квитків (абонементів) без друкарського зазначення ціни 

особою, відповідальною за їх реалізацію, на кожному квитку (абонементі), на центральній 

частині квитків (абонементів) та на їх корінцях, проставляється спеціальним штампом ціна на 

відповідний захід. 

При видачі квитків, квиткових книжок без друкарського позначення номера ряду та 

місця для реалізації на стаціонарних сценічних майданчиках розповсюджувачу квитків 

надається схема місць глядацької зали із зазначеними на ній цінами відповідно до розподілу 

місць. При реалізації кількома розповсюджувачами квитків особа, відповідальна за їх 

реалізацію, розподіляє відповідно до схеми, на якій позначена кількість місць у глядацькій 

залі, квитки, які підлягають реалізації кожним з розповсюджувачів квитків. Копія схеми місць 

глядацької зали з позначенням розподілу квитків між розповсюджувачами квитків з указаними 

цінами на квитки передається до бухгалтерської служби. 
{Абзац третій пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін. культури № 488 від 13.07.2015} 

4.3. Підготовка до реалізації квитків на гастрольні заходи проводиться організатором 

гастрольних заходів згідно з цією Інструкцією. 

4.4. Інформацію про підготовлені для реалізації квитки (абонементи) бухгалтерська 

служба підприємства, організації, установи культури вносить до журналу реєстрації 

комплектів квитків (абонементів) та квиткових книжок за формою № КГ-6 (додаток 5) (далі – 

форма № КГ-6) на підставі вимоги-доручення на видачу бланків квитків (абонементів) за 

формою № КГ-5. 

Працівник бухгалтерської служби, який вносив до форми № КГ-6 інформацію про 

комплекти квитків (абонементів) та квиткові книжки, на титульному аркуші кожного 

комплекту квитків (абонементів) та квиткової книжки проставляє реєстраційний номер, дату, 

загальну ціну (за номіналом) відповідно до інформації, внесеної у форму № КГ-6, та ставить 

свій підпис. 

4.5. Після чого зареєстровані квитки (абонементи) видаються для реалізації 

розповсюджувачам квитків за накладною на видачу квитків (абонементів) за формою № КГ-7 

(додаток 6) (далі – форма № КГ-7). 
{Абзац перший пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін. культури № 488 від 13.07.2015} 

Накладна за формою № КГ-7 виписується у трьох примірниках – один видається разом 

з квитками (абонементами) особі, яка їх одержує, другий – передається до бухгалтерської 

служби підприємства, організації, установи культури за реєстром, третій залишається у особи, 

відповідальної за реалізацію квитків (абонементів). 

4.6. Категорично забороняється розшивати квиткові книжки та виривати з них сторінки. 

У разі пошкодження квиткових книжок складається акт про причину їх пошкодження. 

Пошкоджені книжки гасяться спеціальним штампом та зберігаються до знищення. 

При вилученні квитків з квиткових книжок їх корінці залишаються в квиткових 

книжках, які при цьому не розшиваються. 

4.7. Видача квитків (абонементів) розповсюджувачам квитків, що працюють за 

трудовим договором, проводиться тільки у разі укладення з ними договорів про повну 

матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

4.8. Реалізація квитків (абонементів) юридичним особам за безготівковим розрахунком 

проводиться за довіреностями та накладною через квиткових касирів або розповсюджувачів 

квитків. 
{Пункт 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

4.9. Нереалізовані квитки, час перебування за якими обмежений тривалістю заходу, 

повертаються розповсюджувачами квитків особі, відповідальній за реалізацію квитків, у 

встановлений керівником час, але не пізніше ніж за 2 години до початку відповідного заходу, 

для їх реалізації через квиткову касу цього підприємства, організації, установи культури. 

Разом з нереалізованими квитками здаються також довіреності, отримані при реалізації 

квитків юридичним особам, у разі проведення розрахунків у безготівковій формі, та схема 

місць глядацької зали, що видана для реалізації квитків, з чітким зазначенням місць, на які 

реалізовано квитки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n182
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n62
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n63
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Повернення таких квитків (абонементів) оформляється накладною на повернення 

невикористаних квитків (абонементів) за формою № КГ-8 (додаток 7) (далі – форма № КГ-8), 

яка виписується у трьох примірниках – один надається разом з повернутими квитками 

(абонементами) особі, яка одержує квитки (абонементи), другий – передається до 

бухгалтерської служби підприємства, організації, установи культури, третій залишається у 

особи, яка повертає нереалізовані квитки (абонементи). 

У підприємствах, організаціях, установах культури, час відвідування яких 

необмежений, повернення залишку нереалізованих за день квитків не проводиться. 

4.10. Нереалізовані абонементи повертаються особі, відповідальній за їх реалізацію, у 

встановлений керівником строк, але не пізніше ніж за сім днів до проведення першого заходу. 

На підставі повернутих абонементів особа, відповідальна за їх реалізацію, складає опис 

реалізованих та нереалізованих місць за абонементами за формою № КГ-9 (додаток 8) (далі – 

форма № КГ-9), виписує на вимогу квиткову книжку, погашає місця, що відповідають 

реалізованим за абонементами, спеціальним штампом, готує до реалізації квитки на місця, на 

які не було реалізовано абонементи, та видає їх за накладною розповсюджувачам квитків для 

реалізації. 

4.11. Розповсюджувачі квитків, що працюють за трудовим договором, щоденно здають 

в касу підприємства, організації, установи культури або перераховують на його рахунок 

готівку, виручену за реалізацію квитків (абонементів). 

Суб’єкти господарювання, з якими укладено договір про розповсюдження, здають в 

касу підприємства, організації, установи культури або перераховують на їх рахунки готівку, 

виручену за реалізацію квитків (абонементів), у строки, що зазначені в договорах. 

Підприємства, організації, установи культури забезпечують здавання до банківських 

установ, органів казначейства України готівкової виручки від реалізації квитків (абонементів) 

згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320. 

4.12. Зведений звіт про реалізацію квитків (абонементів) на кожний захід підприємства, 

організації, установи культури, час перебування в яких обмежений тривалістю заходу, 

складається за формою № КГ-10 (додаток 9) (далі – форма № КГ-10), касовий звіт про 

реалізацію квитків (абонементів) підприємства, організації, установи культури, час 

відвідування яких необмежений, у квиткового касира складається за формою № КГ-11 

(додаток 10) (далі – форма № КГ-11). Звіти складаються на підставі даних за формами № КГ-

6, № КГ-7, № КГ-8 та № КГ-9. У формі № КГ-10 різниця за підсумками між рядками «Видано» 

та «Повернуто» повинна відповідати підсумку за рядком «Реалізовано», у формі № КГ-11 

арифметична сума між рядками «Залишок на початок дня» та «Отримано» за вирахуванням 

«Реалізовано» повинна відповідати підсумку за рядком «Залишок на кінець дня». 

Форма № КГ-10 здається до бухгалтерської служби для перевірки та обробки не пізніше 

наступного дня після заходу, проведеного на стаціонарному сценічному майданчику. До цього 

звіту додаються всі нереалізовані квитки, погашені спеціальним штампом. Квитки гасяться 

квитковим касиром при складанні зведеного звіту. 

У підприємствах, організаціях, установах культури, час відвідування яких 

необмежений, касові звіти здаються особі, відповідальній за реалізацію квитків, разом із 

виручкою від реалізації квитків (абонементів). 

У підприємствах, організаціях, установах культури, що реалізують квитки 

(абонементи) через кількох квиткових касирів, звіти окремих квиткових касирів здаються 

старшому квитковому касиру, який складає зведений звіт за формою № КГ-10 і надає його до 

бухгалтерської служби разом зі звітами квиткових касирів. Працівник бухгалтерської служби 

підприємства, організації, установи культури ставить підпис у реєстрі зданих документів, який 

подається разом зі звітами квиткових касирів та нереалізованими квитками (абонементами). 

Звіти квиткових касирів є підставою для оприбуткування вирученої готівки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n316
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n203
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n318
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n220
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4.13. Зведений звіт про реалізацію квитків (абонементів) проведеного гастрольного 

заходу за формою № КГ-10 подається не пізніше наступного дня після повернення з 

гастрольної поїздки. 

V. Порядок зберігання квитків (абонементів) та їх бланків 
5.1. Квитки (абонементи) та їх бланки зберігаються окремо від інших матеріальних 

цінностей у спеціальному приміщенні, сейфі або металевій шафі (скрині) під замком та 

пломбою підприємства, організації, установи культури. 

5.2. Спеціальні приміщення, сейфи, металеві шафи (скрині), в яких зберігаються квитки 

(абонементи) та їх бланки, після закінчення робочого дня замикаються, опечатуються та 

охороняються у встановленому порядку. 

5.3. Керівники підприємств, організацій, установ культури забезпечують порядок 

зберігання квитків (абонементів) та їх бланків, нагляд та контроль за роботою осіб, які 

забезпечують ведення квиткового господарства. 

5.4. З особами, відповідальними за зберігання та/або реалізацію квитків (абонементів), 

укладається договір про повну матеріальну відповідальність у встановленому законодавством 

порядку. 
{Розділ V доповнено новим пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

VI. Знищення нереалізованих квитків (абонементів) 
6.1. При реалізації квитків (абонементів) з друкарським позначенням серії, номера 

квитка (абонемента), номера ряду, місця та ціни, а також з попереднім зазначенням на них 

дати проведення заходу та його назви, знищення нереалізованих, невикористаних та 

погашених спеціальним штампом квитків (абонементів) проводиться після закінчення строку, 

встановленого законодавством для зберігання первинних документів, або після проведення 

перевірки суб’єктом державного контролю в межах повноважень, встановлених 

законодавством. 

6.2. Знищення нереалізованих, невикористаних та погашених квитків (абонементів) 

проводиться спеціально призначеною комісією за обов’язковою участю керівника 

підприємства, організації, установи культури або його заступника, головного бухгалтера, 

особи, відповідальної за зберігання та/або реалізацію квитків. 

6.3. Акт про знищення нереалізованих квитків (абонементів) складається за формою № 

КГ-12 (додаток 11) (далі – форма № КГ-12) у двох примірниках, підписується усіма членами 

комісії. Один примірник акта зберігається у справах бухгалтерської служби підприємства, 

організації, установи культури, другий – у особи, відповідальної за зберігання та/або 

реалізацію квитків. Складені комісією акти за формою № КГ-12 відображаються в 

бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним 

органом), уповноваженою згідно із законодавством приймати рішення щодо розпорядження 

майном. 

6.4. Забороняється знищення нереалізованих квитків (абонементів) на заходи до їх 

завершення. 

6.5. Корінці використаних квиткових книжок та комплектів квитків здаються в 

макулатуру або знищуються. 

VII. Бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та звітність. 

Інвентаризація 
7.1. Підприємства, організації, установи культури (крім бюджетних установ) 

здійснюють бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та доходів, одержаних від 

продажу квитків (абонементів), відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку. 
{Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

7.2. Бюджетні установи бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та 

доходів, одержаних від продажу квитків (абонементів), здійснюють відповідно до Бюджетного 

кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку. 
{Пункт 7.2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n64
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7.3. Інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків проводиться відповідно до 

нормативно-правових актів з питань інвентаризації активів та зобов’язань. 
{Пункт 7.3 розділу VII в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 

7.4. Інвентаризація бланків квитків (абонементів) проводиться на складі підприємства, 

організації, установи культури не менше одного разу на рік, інвентаризація квитків 

(абонементів) у матеріально відповідальних осіб (у квиткових касирів тощо) – один раз на 

місяць. 

При зміні матеріально відповідальних осіб інвентаризація проводиться в день 

приймання-передавання справ. 

Достовірність звітних даних розповсюджувачів квитків може перевірятися шляхом 

проведення раптових інвентаризацій. 

7.5. Інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків проводиться у присутності 

матеріально відповідальних осіб та оформляється відповідним актом. 

Виявлені надлишки квитків (абонементів) оприбутковуються з наступним 

установленням причини їх виникнення, а нестачі квитків (абонементів) відносяться на рахунок 

винних осіб. Розрахунок розміру збитку визначається відповідно до Порядку визначення 

розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116. 

VIII. Контроль 
8.1. Керівник підприємства, організації, установи культури, а на гастролях – 

організатор гастрольних заходів, забезпечують контроль за належним пропусканням 

відвідувачів (глядачів, слухачів) тільки з квитками (абонементами), дійсними на даний захід, 

та порядок реалізації квитків (абонементів). 

8.2. З цією метою керівник підприємства, організації, установи культури періодично 

організовує перевірку відповідності кількості відвідувачів (глядачів, слухачів) у залі кількості 

реалізованих квитків (абонементів) на даний захід. 

Результати перевірки оформляються актом довільної форми. 

Контролерам забороняється забирати у відвідувачів (глядачів, слухачів) квитки 

(абонементи). Контролером відривається лише контрольний купон, квиток (абонемент) 

залишається у відвідувача (глядача, слухача). 

8.3. При виявленні випадків невідповідності пред’явлених відвідувачами (глядачами, 

слухачами) квитків (абонементів) для даних підприємств, організацій, установ культури, у залі 

яких проводиться захід, керівник вживає заходів для термінового з’ясування причин появи 

таких квитків (абонементів) та складає акт довільної форми, а у випадках, передбачених 

законодавством, звертається до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів 

згідно з чинним законодавством України. 

ІХ. Особливості ведення квиткового господарства при використанні автоматизованої 

системи продажу квитків 
9.1. Етапами ведення квиткового господарства при використанні АСПК є: 

затвердження репертуару на визначений період або прийняття рішення про проведення 

культурно-мистецького заходу та внесення зазначеної інформації до бази даних АСПК; 

– початок продажу квитків; 

– звітність про продаж квитків, їх облік та порядок повернення; 

– здійснення контролю. 

9.2. Підставою для початку продажу квитків є затвердження репертуару на визначений 

період або прийняття рішення про проведення заходів, що оформлюється наказом або іншим 

розпорядчим документом підприємства, організації, установи культури. 

До початку продажу квитків через АСПК у базі даних системи формується комплект 

електронних зображень квитків, що включає квитки на всі глядацькі місця, де проводиться 

захід. 

Після внесення інформації про захід до АСПК розпочинається продаж квитків у 

визначений в наказі або іншому розпорядчому документі період. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n66
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF
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Кожний квиток повинен мати унікальний ідентифікатор квитка. При поверненні 

електронного квитка та при подальшому його продажу останній має новий, відмінний від 

попереднього унікальний ідентифікатор квитка. 

За необхідності зміни вартості квитків підприємствами, організаціями, установами 

культури видається відповідний наказ (інший розпорядчий документ) та проводиться облік 

нереалізованих квитків, що оформлюється відповідним актом, після чого вносяться зміни до 

АСПК в частині зазначення нової вартості квитка. 

9.3. Відповідальна за ведення квиткового господарства особа подає до бухгалтерської 

служби зведений звіт про реалізацію квитків за формою № КГ-10 (додаток 9), отриманий за 

допомогою АСПК. 

У разі застосування АСПК по завершенні робочої зміни квитковий касир за допомогою 

АСПК формує щоденний касовий звіт про продані квитки за формою № КГ-13 (додаток 12) та 

передає його до бухгалтерської служби. 

Підприємства, організації, установи культури (крім бюджетних установ), що 

використовують АСПК, бухгалтерський облік доходів, одержаних від продажу квитків, 

здійснюють відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших 

нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку. 

Бюджетні установи, що використовують АСПК, бухгалтерський облік доходів, 

одержаних від продажу квитків, здійснюють відповідно до Бюджетного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку. 

9.4. Під час контролю на вході до глядацької зали, концертного майданчика чи іншого 

приміщення, де проводиться захід, повинна здійснюватися ідентифікація квитків 

контролерами. 

Контроль на вході до приміщення, де проводиться захід, здійснюється виключно за 

унікальним ідентифікатором квитка. 

АСПК забезпечує право проходу за одним квитком лише один раз. 

Ідентифікація кожного квитка фіксується та зберігається в АСПК. 

Пред’явлення квитка, що вже був ідентифікований та збережений в АСПК або який не 

розпізнається АСПК, не дає права на відвідування заходу. 

9.5. Підприємства, організації, установи культури при застосуванні АСПК здійснюють 

свою діяльність в частині організації обігу електронних квитків та їх зберігання з урахуванням 

вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». 

9.6. Фінансування витрат, пов’язаних із запровадженням АСПК підприємствами, 

організаціями, установами культури, здійснюється за рахунок власних надходжень 

спеціального фонду кошторисів бюджетних установ, доходів підприємств, отриманих від 

власної господарської діяльності, недержавних коштів, залучених у суб’єктів господарювання, 

та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Закупівля програмного забезпечення, ліцензія на використання якого передбачає 

виплату винагороди правовласнику (роялті тощо) у вигляді відсотків плати за надані від імені 

держави послуги, не допускається. 
{Інструкцію доповнено новим розділом IX згідно з Наказом Міністерства культури  № 488 від 13.07.2015} 

Х. Повернення квитків 
У разі скасування, переносу або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право 

повернути попередньо придбані квитки. Повернення коштів відвідувачам (глядачам, 

слухачам) проводиться організаторами заходу з пред’явленням документа, що посвідчує особу 

(паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового 

посвідчення). 
{Інструкцію доповнено новим розділом X згідно з Наказом Міністерства культури  № 488 від 13.07.2015} 

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n318
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-99#n322
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n70
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-15#n70
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11


149 
 

 Додаток 1  

до Інструкції з ведення 

квиткового  господарства в театрально-

видовищних  підприємствах та культурно-

освітніх  закладах 

 Форма № КГ-1 
______________________________________  
(найменування підприємства, організації, установи) 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________ 

 

ЗРАЗКИ  

бланків квитків на відвідування заходів 

 

1. Для стаціонарних сценічних майданчиків (виготовлені з позначенням номера ряду, 

місця) 

Корінець  

Категорія  

місця  

Ряд 00  

Місце 00  

Ціна 00  

Серія ОН  

№ 000000 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

Національний академічний  

драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА  

м. Київ-1, пл. І.Франка, 3,  

тел. 279-59-91  

Категорія ____ Ряд ____00 Місце _____00 

місця 

Серія ОН № 000000  

Ціна                              00 грн. 

Контроль 

 

2. Для стаціонарних сценічних майданчиків, гастрольних заходів (виготовлені без 

позначення номера ряду та місця) 

 

Корінець  

Категорія  

місця  

Ряд  

Місце  

Ціна 00  

Серія ОН  

№ 000000 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

Національний академічний  

драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА  

м. Київ-1, пл. І.Франка, 3,  

тел. 279-59-91  

Категорія ____ Ряд _____ Місце ______ 

місця 

Серія ОН № 000000  

Ціна                          00 грн. 

Контроль 

 

3. Для підприємств, організацій, установ культури, час відвідування яких необмежений 

(виготовлені з позначенням ціни) 

 

Корінець  

Категорія  

 

 

 

 

Ціна 00  

Серія АБ  

№ 000000 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

Національний музей Тараса Шевченка  

Літературно-меморіальний будинок-музей  

Тараса Шевченка  

м. Київ, пров. Т.Шевченка, 8-а,  

тел. 278-35-11  

Категорія _________________________  

Серія АБ № 000000  

Ціна                      00 грн. 

Контроль 
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4. Для підприємств, організацій, установ культури, час відвідування яких необмежений 

(виготовлені без позначення ціни) 

Корінець  

Категорія  

 

 

 

 

Ціна 00  

Серія АБ  

№ 000000 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

Національний музей Тараса Шевченка  

Літературно-меморіальний будинок-музей  

Тараса Шевченка  

м. Київ, пров. Т.Шевченка, 8-а,  

тел. 278-35-11  

Категорія__________________________  

Серія АБ № 000000  

Ціна _____________________ грн. 

Контроль 

 

Розміри бланків квитків з корінцем та контролем від 133 х 50 мм до 158 х 55 мм, у т.ч. 

корінець від 41 х 50 мм до 41 х 55 мм та контроль з 12 х 50 мм до 12 х 55 мм. 

Правила користування квитком, розміщення логотипів спонсорів можуть позначатись на 

зворотному боці за домовленістю замовника з виробником бланків квитків. 
{Додаток 1 і в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

 

 Додаток 2  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах 

 Форма № КГ-2 
______________________________________  
(найменування підприємства, організації, установи) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ 

 

ЗРАЗОК  

бланка абонемента на відвідування заходів 

 

Національна філармонія Міністерство культури України  

Національна філармонія 

1  

КОНЦЕРТ 

КОРІНЕЦЬ  

57  

АБОНЕМЕНТА  

Державний квартет 

Володимирський узвіз, 2  

тел. 269-12-54  

57  

АБОНЕМЕНТ  

Державний квартет 5 концертів 

2  

КОНЦЕРТ 

Категорія місця  

Ряд ________ Місце ______  

Ціна                     00 грн.  

Серія МН            № 000000  

Сезон 20__ – 20__ рр.  

Адреса власника абонемента,  

контактний телефон ______  

________________________  

Прізвище, ім’я, по батькові  

________________________  

________________________ 

3  

КОНЦЕРТ 

Категорія місця  

Ряд __________ Місце _________  

Ціна                          00 грн. 

4  

КОНЦЕРТ 

При втраті  

не відновлюється  

Серія МН              № 000000  

Сезон 20__ – 20__ рр. 

5  

КОНЦЕРТ 

Розміри бланків абонементів з корінцем та відривними талонами 185 х 128 мм, у т.ч. 

корінець 77 х 128 мм, відривні талони 27 х 128 мм. 

Правила користування абонементами можуть позначатись на зворотному боці за 

домовленістю замовника з виробником бланків абонементів. 
{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
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 Додаток 3  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах 

 Форма № КГ-4 
____________________________________________________ 

(найменування підприємства, організації, установи)  

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________  

 

АКТ 

претензії до виробника бланків квитків (абонементів) № ___  

«___» ____________ 20__ року  

Комісія в складі: 

голови ___________________________________________________________________________, 
                                                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

членів: ___________________________________________________________________________, 
                                                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________ виявила: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Голова 

комісії  

_____________________________________________________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище)  

 

Члени 

комісії:  

 

_____________________________________________________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище)  

    

_____________________________________________________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
 

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

  

Затверджую 

Керівник підприємства, 

організації, установи 

________________________________ 
 (посада, підпис, ініціали, прізвище) 

«___»____________ 20__ року 
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 Додаток 4  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах 

 Форма № КГ-5 
______________________________________  

(найменування підприємства, організації, установи) 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________ 

 

ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ  

на видачу бланків квитків (абонементів) № ___ 

 

Кому ________________________________________________________________________  

                                                                                   (посада, ініціали, прізвище)  

на захід ________________________ на період ___________________________ 20__ року.  

                                                (назва)                                                   (число, декада, місяць)  

Квитки (абонементи) __________________________________________________________  
                                                                                                                   (серія, номер) 

Відомості про бланки квитків (абонементів) Одиниця 

виміру 

Цифрами Словами 

1 2 3 4 

1. Кількість комплектів та їх номери штук   

2. Серії комплектів серії   

3. Кількість квиткових книжок та їх номери штук   

4. Кількість квитків у книжках усього та їх номери штук   

5. Загальна ціна бланків квитків (абонементів) (за 

номіналом) 

грн.   

6. Ціна придбання бланків квитків (абонементів) грн.   

Керівник підприємства, організації, установи  

___________________________________________________________________________  
                                                                         (посада, підпис, ініціали, прізвище)  

Головний бухгалтер _________________________________________________________  
                                                                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)  

Видав _____________________________________________________________________  
                                                                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)  

Одержав ___________________________________________________________________  
                                                                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)  

«___»____________ 20__ року 

 
{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

 

 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
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 Додаток 5  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх закладах 

 Форма № КГ-6 
______________________________________  

(найменування підприємства, організації, установи) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________ 

ЖУРНАЛ  

реєстрації комплектів квитків (абонементів) та квиткових книжок 
Реєстраційний 

номер 

комплекту 

Серія та 

номер квитка 

(абонемента) 

Номери 

квиткових 

книжок 

Дата 

заходу 

Вечірній, 

денний, 

цільовий 

Назва 

заходу 

Вартість 

комплекту 

квитків 

(абонементів) 

Куди 

(кому) 

передано 

комплект 

Розписка в 

отриманні 

комплекту 

Примітка 

кількість 

квитків 

сума, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

При реєстрації квитків (абонементів), виготовлених у вигляді квиткових книжок за 

набором цін, графи 4, 5, 6 не заповнюються. 
{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

 

 Додаток 6  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних 

підприємствах та культурно-освітніх закладах 

 Форма № КГ-7 
______________________________________  

(найменування підприємства, організації, установи) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________ 

НАКЛАДНА  

на видачу квитків (абонементів) № ___  

«___» ________ 20__ року 

Видав _______________________________________________________________________  
                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)  

Одержав _____________________________________________________________________  
                                                                                       (посада, ініціали, прізвище) 

 Дата заходу ___________________________  
                                  (число, місяць, рік) 

Захід ________________________________, початок заходу __________________________  
                                              (назва)                                                                                   (година)  

Квитки (абонементи) ____________________  
                                                 (серія, номер) 

Квитки (абонементи) Кількість квитків 

(абонементів) 

Ціна квитка (абонемента), грн. Сума, грн. 

1 2 3 4 

Усього кількість ___________________________________________________________  
                                                                                                                     (словами)  

Усього на суму __________________________________________________________ грн.  
                                                                                                                    (словами) 

Видав ____________________________  
(підпис, ініціали, прізвище) 

Одержав _____________________________  
(підпис, ініціали, прізвище) 

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
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 Додаток 7  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах  

 Форма № КГ-8 
 

____________________________________________________ 
(найменування підприємства, організації, установи) 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________ 

 

Накладна * 

на повернення невикористаних квитків (абонементів) № _____ 

"___" _________ 20__ року 

Здав ___________________________________________________________________________ 
(посада, ініціали, прізвище) 

Одержав ________________________________________________________________________ 
(посада, ініціали, прізвище) 

                                                                     Дата заходу______________________ 
                                                                                                (число, місяць, рік) 

Захід ________________________________, початок заходу ____________________________ 
                     (назва)                                                                           (година)   

Квитки  (абонементи) ____________________ 
                       (серія, номер) 

 

Квитки (абонементи) 
Кількість квитків 

(абонементів) 

Ціна квитка 

(абонемента), грн. 

Сума, 

грн 

1 2 3 4 

Усього кількість ________________________________________________________________ 
(словами) 

Усього на суму _____________________________________________________________ грн. 
(словами) 

Здав ______________________________________ Одержав _____________________________ 
(підпис, ініціали, прізвище)                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

_____________ 

*Бланк «Накладної» друкується з червоною смугою. 

 
{Додаток 7 в редакції Наказів Міністерства культури № 34 від 12.05.2011, № 488 від 13.07.2015} 
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 Додаток 8  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах 

 Форма № КГ-9 
_____________________________________  

(найменування підприємства, організації, установи) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________ 

 

ОПИС  

реалізованих та нереалізованих місць за абонементами № _____  

«___» ________ 20__ року 

Абонемент ________________________  
                      (серія, номер) 

№ Найменування місць Усього до реалізації за 

абонементами 

Реалізовано за 

абонементами 

Не реалізовано за 

абонементами 

номери 

місць 

кільк. сума, грн. номери 

місць 

кільк. сума, 

грн. 

номери 

місць 

кільк. сума, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Партер 1 ряд          

2 Партер 2 ряд          

3 Партер 3 ряд          

4 Партер 4 ряд          

... ..........          

20 Партер 20 ряд          

21 Амфітеатр 1 ряд          

... ..........          

30 Амфітеатр 10 ряд          

Підпис відповідальної особи ___________________________________________________  
                                                                                                              (посада, ініціали, прізвище) 

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
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 Додаток 9  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах  

 Форма № КГ-10 
 

____________________________________________________ 
(найменування підприємства, організації, установи) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________  

 

   Зведений звіт про реалізацію квитків (абонементів) № ____  

«___» ____________ 20__ року 

Назва заходу _______________________________________ за «___» ____________ 20__ року  

 
П. І. Б. 

 

Видано* Реалізовано Повернуто Відображається 

кіль-

кість 

місць 

 

сума, 

грн 

 

кіль-

кість 

місць 

 

сума, 

грн 

 

кіль-

кість 

місць 

 

сума, грн 

 

д-т 

рахунк

у 

 

к-т 

рахунк

у 

сума, грн 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квиткові каси           

Усього          

Особа, 

відповідальна 

за реалізацію 

квитків 

(абонементів)  

         

Усього           

 

Додаток: використаний комплект з погашеними нереалізованими квитками (абонементами) 

на суму ____________________________________________________________________грн. 
(словами) 

 

Старший квитковий касир _______________________________________________________ 
(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

 

Звіт перевірив, сума виручки правильна. 

% відношення фактичного збору до валового (аншлагу) ________________________________ 

% відношення до загальної кількості місць у реалізації _________________________________ 

 

Головний бухгалтер ______________________________________________________________ 
                                                                           (посада, підпис, ініціали, прізвище)  

________________ 

*При використанні автоматизованої системи продажу квитків інформація в графі 2 та 3 може 

бути відсутньою. 

 
{Додаток 9 в редакції Наказів Міністерства культури № 34 від 12.05.2011, № 488 від 13.07.2015} 
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 Додаток 10  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних 

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах 

 Форма № КГ-11 

_______________________________________  
(найменування підприємства, організації, установи) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________ 

Затверджую  

Загальний валовий збір в сумі  

__________________________________  
                    (сума цифрами та словами)  

Керівник __________________________  
             (посада, підпис, ініціали, прізвище)  

"___" ____________ 20__ року 

 

КАСОВИЙ ЗВІТ  

про реалізацію квитків (абонементів) підприємства, організації, установи 

культури, час відвідування яких необмежений, у квиткового касира  

____________________________ № ____  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Ціна Залишок на 

початок дня 

Отримано Реалізовано Залишок на 

кінець дня за готівку за 

безготівковим 

рахунком 

квиток 

(абонемент) 

серія з 

№ 

кількість сума, 

грн. 

з 

№ 

кількість сума, 

грн. 

з 

№ 

кількість сума, 

грн. 

з 

№ 

кількість сума, 

грн. 

з 

№ 

кількість сума, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитковий касир _____________________________________________________________  
                                                                                          (посада, підпис, ініціали, прізвище) 

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-11
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 Додаток 11  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах 

 Форма № КГ-12 
 

_______________________________________________ 
(найменування підприємства, організації, установи)  

Ідентифікаційний код  

ЄДРПОУ _____  

Затверджую 

Керівник підприємства, організації, 

установи 

_____________________________________ 
                 (посада, підпис, ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ року  
 

АКТ 

про знищення нереалізованих квитків (абонементів) № ___  

"___" ____________ 20__ року  

Комісія в складі: голови _____________________________________________________, 
                                                                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
членів: ___________________________________________________________________,  
                                                                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

__________________________________________________________________ 
                                                                                     (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

знищила нереалізовані (невикористані та погашені спеціальним штампом) квитки 

(абонементи) за час  

з _____________________________ до __________________ 20__ року 

                   (число, місяць, рік)                                               (число, місяць, рік) 

 

Дата  Початок 

заходу  

Реєстр №   Найменування 

заходу  

Усього  

кількість  сума, грн.  

1  2  3  4  5  6  

                  

 

Усього кількість ____________________________________________________________ 
                                                                                                                  (словами) 
Усього на суму __________________________________________________________ грн. 
                                                                                                                       (словами) 
Голова комісії _______________________________________________________________ 
                                                                                        (посада, підпис, ініціали, прізвище) 
Члени комісії: _______________________________________________________________, 
                                                                                       (посада, підпис, ініціали, прізвище) 
____________________________________________________________________________ 

                                                                                       (посада, підпис, ініціали, прізвище)  

 
{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011} 
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 Додаток 12  

до Інструкції з ведення квиткового  

господарства в театрально-видовищних  

підприємствах та культурно-освітніх  

закладах  

(пункт 9.3) 

 Форма № КГ-13 
________________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства, організації, установи) 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________ 

 

Касовий звіт щоденний № ____ 

за  "___" ____________ 20__ року 

 

Назва заходу Ціна квитка, грн Кількість, шт. Всього, грн 

    

    

    

    

Усього Х                  

 

Звіт здав 

 Квитковий касир   ________________________________________________________ 
                                                                        (підпис, ініціали, прізвище)  

 

Звіт прийняв 

 Бухгалтер _______________________________________________________________ 
                                                                        (підпис, ініціали, прізвище)  

 

{Інструкцію доповнено новим додатком 12 згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015} 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
 

05.12.2011 № 82 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

20 грудня 2011 р. за № 1475/20213 

 

Про затвердження Порядку організації і проведення 

всеукраїнських фестивалів аматорського мистецтва 

 
Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, 

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 388, та з метою упорядкування 

організації і проведення в Україні культурно-мистецьких заходів аматорського мистецтва, 

підвищення їх художнього рівня Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Порядок організації і проведення всеукраїнських фестивалів 

аматорського мистецтва, що додається. 

2. Рекомендувати Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Головному 

управлінню культури Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і 

туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій при організації та 

проведенні в Україні всеукраїнських фестивалів аматорського мистецтва керуватись цим 

Порядком. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури України 

Т.Г.Кохана. 

 

 

Міністр        М.А.Кулиняк 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури України 

05.12.2011 № 82 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

20 грудня 2011 р. за № 1475/20213 

 

ПОРЯДОК 

організації і проведення всеукраїнських фестивалів аматорського 

мистецтва 
 

I. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок застосовується з метою збереження та популяризації української 

культури, розвитку аматорського мистецтва та збереження фольклорної спадщини, 

розширення культурних зв’язків, виявлення та підтримки обдарованої творчої молоді. 
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1.2. Завданнями фестивалю аматорського мистецтва (далі – Фестиваль) є: 

сприяння культурно-духовному розвитку населення України; 

збереження і популяризація народних традицій, звичаїв та обрядів; 

відродження традиційної культури; 

популяризація аматорського мистецтва; 

всебічний розвиток і поширення української мови у всіх сферах суспільного життя; 

підвищення професійної майстерності аматорських творчих колективів та окремих 

виконавців; 

вивчення етнічних особливостей регіонів України та їх фольклорної спадщини; 

обмін досвідом роботи між творчими колективами. 

1.3. Засновниками (співзасновниками) Фестивалю можуть бути органи виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми 

власності, громадські організації та фізичні особи.  

II. Основні вимоги до проведення Фестивалю 

2.1. Фестиваль має бути відкритим для учасників. 

2.2. Фестиваль повинен мати художню та культурну мету і бути некомерційним 

заходом. 

2.3. Фестиваль може мати постійне місце проведення або проводитись у різних регіонах 

України за наявності відповідної матеріально-технічної бази та належних творчих умов. 

2.4. У Фестивалі мають брати участь не менше десяти регіонів України. 

2.5. Тривалість Фестивалю не менше трьох днів (з урахуванням підготовчо-

завершального періоду). 

2.6. Фестиваль не повинен повторювати назви тих фестивалів, які вже існують в 

Україні. 

2.7. У рамках Фестивалю може бути передбачена наукова частина (науково-практична 

конференція, "круглий стіл", майстер-класи, творчі лабораторії відповідно до специфіки 

Фестивалю), конкурсна програма. 

2.8. Творчі вимоги до учасників, періодичність, місце та порядок проведення 

Фестивалю визначаються положенням про Фестиваль. 

III. Організаційний комітет Фестивалю 

3.1. Для координації організаційної та творчої діяльності в період підготовки та 

проведення Фестивалю створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет). 

3.2. Оргкомітет Фестивалю затверджується засновником (співзасновником) 

Фестивалю. 

3.3. До складу Оргкомітету входять представники засновників (співзасновників), а 

також організатори Фестивалю, провідні діячі культури та мистецтва, науковці. 

3.4. Оргкомітет: 

розробляє умови та порядок проведення Фестивалю; 

визначає місце та терміни проведення Фестивалю; 

формує склад журі (якщо Фестиваль є конкурсним) не пізніш як за два місяці до початку 

Фестивалю; 

відбирає колективи для участі у Фестивалі; 

забезпечує організацію наукової частини Фестивалю (у разі її передбачення); 

створює належні умови для перебування учасників, гостей Фестивалю (проживання в 

готелі, харчування, транспортне обслуговування тощо); 

узгоджує емблему Фестивалю, рекламну продукцію; 

організовує роботу прес-центру протягом проведення Фестивалю; 

забезпечує проведення Фестивалю.  

3.5. Голова Оргкомітету або засновник (співзасновник) затверджує програму та 

емблему Фестивалю. 

3.6. У разі внесення змін до порядку проведення Фестивалю Оргкомітет зобов’язаний 

в місячний строк повідомити про це учасників та гостей Фестивалю.  
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IV. Вимоги до конкурсної програми Фестивалю 

4.1. У рамках Фестивалю може бути передбачена конкурсна програма, вимоги до якої 

визначаються положенням про Фестиваль. 

4.2. У вимогах до конкурсної програми обов’язково зазначаються: 

тривалість конкурсної програми; 

критерії оцінки; 

вікові та інші обмеження для учасників Фестивалю; 

премії та винагороди; 

термін подання документів та необхідних матеріалів для участі у конкурсній програмі; 

вимоги до технічного забезпечення конкурсної програми. 

V. Журі Фестивалю 

5.1. Для забезпечення незалежного експертного оцінювання конкурсної програми 

Фестивалю створюється журі (не менше п’яти осіб). 

5.2. Склад журі затверджує голова Оргкомітету або засновник (співзасновник). 

5.3. До складу журі входять провідні спеціалісти у сфері культури, діячі культури і 

мистецтва. 

5.4. Із членами журі не пізніш як за два місяці до проведення Фестивалю укладається 

угода. 

VI. Порядок надання Фестивалю статусу всеукраїнського та його підтвердження 

6.1. Статус всеукраїнського Фестивалю присвоюється рішенням Міністерства культури 

Автономної Республіки Крим, Головного управління культури Київської міської, управлінь 

культури і туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій (далі-органи 

культури) за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері культури. 

6.2. Клопотання перед органами культури про присвоєння Фестивалю статусу 

всеукраїнського подається засновником (співзасновником) Фестивалю не пізніше ніж за 

півроку до його чергового проведення. 

6.3. До клопотання додаються: 

положення про Фестиваль; 

обґрунтування засновника (співзасновника) щодо необхідності проведення Фестивалю; 

погодження місцевих органів влади на проведення Фестивалю на відповідній території; 

кошторис Фестивалю із зазначенням джерел фінансування; 

матеріально-технічні умови забезпечення Фестивалю. 

6.4. Підтвердження статусу всеукраїнського здійснюється кожні п’ять років у порядку, 

визначеному для надання Фестивалю зазначеного статусу. 

VII. Фінансування Фестивалю 

Фінансове забезпечення Фестивалю здійснюється засновником (співзасновником) та за 

рахунок джерел, не заборонених законодавством України. 

 

Директор Департаменту 

формування державної політики 

у сфері культури, 

мистецтв та освіти      Л.П.Гомольська 

  



163 
 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

13.09.2017  № 889 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

04 жовтня 2017 р. за № 1226/31094 

 
Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні 

міжнародних фестивалів народної творчості 
 

Відповідно до підпункту 13 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 

495, та з метою упорядкування організації і проведення в Україні культурно-мистецьких 

заходів з народної творчості Н АК АЗ УЮ :  

1. Затвердити Порядок організації і проведення в Україні міжнародних фестивалів 

народної творчості (далі – Порядок), що додається. 

2. Структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської міської державних 

адміністрацій протягом трьох місяців від дня державної реєстрації переглянути й привести у 

відповідність до Порядку програми фестивалів з народної творчості, яким надано статус 

міжнародних. 

3. Управлінню стратегічного планування та розвитку (Лавро Є.В.) забезпечити подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на державного секретаря 

Карандєєва Р.В. 

 

Міністр Є.М. Нищук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

культури України  

13.09.2017 № 889 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

04 жовтня 2017 р.  

за № 1226/31094 

ПОРЯДОК  

організації і проведення в Україні  

міжнародних фестивалів народної творчості 

 
І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає умови організації та проведення міжнародних фестивалів 

народної творчості в Україні. 

2. Міжнародний фестиваль народної творчості проводиться з метою заохочення діалогу 

між культурами країн світу в інтересах взаємоповаги культур, сприяння збереженню і 

взаємозбагаченню народної творчості та фольклорної спадщини, розвитку аматорського 

мистецтва та популяризації самобутніх традицій народів світу. 

3. Завданнями міжнародного фестивалю народної творчості (далі – міжнародний 

фестиваль) є: 

презентація та популяризація культури й культурних традицій народів різних країн; 

ознайомлення закордонних колективів країн – учасниць фестивалю з українською 

культурою, фольклорною спадщиною українського народу; 

обмін досвідом роботи колективів, налагодження творчих та наукових контактів на 

взаємовигідних умовах; 

пропаганда культурних набутків української діаспори, зміцнення культурних зв’язків з 

українцями іноземних держав; 

забезпечення культурних обмінів у всьому світі в інтересах взаємоповаги культур світу. 

4. До організації фестивалю залучаються підприємства, установи та організації усіх 

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

культури, громадські об’єднання, які провадять діяльність у сфері культури. 

ІІ. Основні вимоги до проведення міжнародного фестивалю 

1. Міжнародний фестиваль є відкритим для учасників з усіх країн та аматорських 

колективів України. 

2. Міжнародний фестиваль повинен відповідати меті і завданням, зазначеним у пунктах 

2, 3розділу I цього Порядку, і бути некомерційним заходом. 

3. Міжнародний фестиваль може мати постійне місце проведення або проводитись у 

різних адміністративно-територіальних одиницях України за наявності відповідної 

матеріально-технічної бази. 

4. Фестиваль є міжнародним за умови участі у ньому не менше п’яти іноземних держав. 

5. Тривалість міжнародного фестивалю не менше трьох днів. 

6. Міжнародний фестиваль не повинен повторювати назви фестивалів, які вже існують 

в Україні та у країнах-учасницях. 

7. У рамках міжнародного фестивалю передбачається проведення наукової частини 

(науково-практична конференція, круглий стіл, майстер-класи, творчі лабораторії та інші 

заходи відповідно до специфіки фестивалю). 

8. Творчі вимоги до учасників, періодичність, місце та порядок проведення 

визначаються організаційним комітетом міжнародного фестивалю (далі – Оргкомітет). 

9. Запрошення іноземним колективам надсилаються не пізніше ніж за 9 місяців до 

початку проведення міжнародного фестивалю. 
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10. За 6 місяців до початку проведення міжнародного фестивалю засновником 

визначаються організаційні умови його проведення, в яких передбачаються: 

примірна кількість учасників; 

розміщення, харчування (дотримання санітарно-гігієнічних умов, обов’язкове 

триразове харчування із сухим пайком у день від’їзду, медичне страхування); 

забезпечення транспортом, послугами перекладача, гіда; 

програма перебування (художня, екскурсійна, репетиційна); 

технічні характеристики місць проведення виступів (розмір сцени, світлове та звукове 

обладнання, артистичні кімнати, технічні можливості для репетицій тощо); 

фінансові питання; 

графік приїзду/від’їзду учасників міжнародного фестивалю. 

ІІІ. Організаційний комітет міжнародного фестивалю 

1. Оргкомітет створюється для координації діяльності з питань підготовки і проведення 

міжнародного фестивалю. 

2. Склад Оргкомітету затверджується організатором фестивалю. 

3. До складу Оргкомітету входять представники організатора фестивалю, провідні діячі 

культури та мистецтва, науковці. 

4. Оргкомітет: 

розробляє та затверджує регламент проведення міжнародного фестивалю (далі – 

Регламент); 

визначає місце та строки проведення міжнародного фестивалю; 

формує склад журі (якщо міжнародний фестиваль є конкурсним); 

створює режисерсько-постановчу групу міжнародного фестивалю; 

формує склад дирекції міжнародного фестивалю (у разі потреби); 

відбирає колективи для участі у фестивалі; 

забезпечує організацію наукової частини міжнародного фестивалю; 

забезпечує належні умови для перебування учасників, гостей фестивалю (медичне 

обслуговування, проживання в готелі, харчування, транспортне обслуговування); 

затверджує емблему та рекламну продукцію міжнародного фестивалю; 

організовує роботу прес-центру протягом проведення фестивалю; 

сприяє в організації реклами на радіо, телебаченні, у пресі підприємствам, установам, 

організаціям, фізичним особам, які надали підтримку в організації та проведенні фестивалю; 

координує проведення фестивальних заходів. 

IV. Журі міжнародного фестивалю 

1. Для забезпечення незалежного експертного оцінювання конкурсної програми 

міжнародного фестивалю створюється журі у складі не менше семи осіб. 

2. Склад журі затверджується Оргкомітетом не пізніше ніж за два місяці до початку 

міжнародного фестивалю. 

3. До складу журі входять провідні діячі культури і мистецтва, а також іноземні фахівці 

(в обов’язковому порядку із країн – учасниць фестивалю). 

4. Із членами журі не пізніше ніж за два місяці, з іноземними членами журі не пізніше 

ніж за шість місяців до початку проведення міжнародного фестивалю укладається договір, в 

якому обумовлюються творчі, побутові, фінансові питання. 

V. Конкурсна програма 

1. Умови конкурсної програми визначаються Регламентом. 

2. У Регламенті відображаються: 

тема й мета конкурсної програми та вимоги до неї; 

тривалість конкурсної програми; 

критерії оцінки; 

вікові та інші обмеження для учасників міжнародного фестивалю; 

премії та нагороди; 

строк подачі документів на участь у міжнародному фестивалі (конкурсній програмі); 
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потреба в представленні відео- та аудіоматеріалу, умови його використання; 

вимоги до технічного забезпечення. 

VI. Порядок надання фестивалю статусу міжнародного та його підтвердження 

1. Фестивалю надається статус міжнародного Мінкультури за поданням Міністерства 

культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у сфері культури 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

2. Клопотання про присвоєння фестивалю статусу міжнародного подається 

організатором фестивалю не пізніше ніж за півроку до його проведення. 

3. До клопотання додаються: 

Регламент; 

обґрунтування про необхідність проведення фестивалю; 

погодження місцевих органів влади на проведення фестивалю на відповідній території; 

кошторис фестивалю із зазначенням джерел фінансування; 

матеріально-технічні умови забезпечення фестивалю. 

4. Підтвердження статусу міжнародного здійснюється кожні п’ять років у визначеному 

порядку. 

5. Перелік міжнародних фестивалів розміщується на офіційному веб-сайті 

Мінкультури. 

VII. Фінансування фестивалю 

Фінансове забезпечення міжнародного фестивалю здійснюється за рахунок джерел, не 

заборонених законодавством України. 

Начальник управління  

стратегічного планування  

та розвитку 

 

 

Є.В. Лавро 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 24 жовтня 2012 р. № 984 

Київ 
 

Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів 

культури 
 

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про культуру» Кабінет Міністрів 

України по ст ан ов л яє :  

1. Затвердити Порядок формування базової мережі закладів культури, що додається. 

2. Рекомендувати Національній академії наук та національним галузевим академіям наук 

подати Міністерству культури переліки закладів культури загальнодержавного рівня в 

паперовій та електронній формі для включення таких закладів до базової мережі закладів 

культури. 

 

Прем'єр-міністр України        М.АЗАРОВ 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 жовтня 2012 р. № 984 

 

ПОРЯДОК 

формування базової мережі закладів культури 
1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо формування органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування базової мережі закладів культури (далі – базова 

мережа). 

Під час формування та забезпечення функціонування базової мережі органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування керуються державними соціальними нормативами 

у сфері обслуговування закладів культури, передбаченими Законом України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України «Про 

культуру». 

3. До базової мережі включаються: 

заклади культури загальнодержавного рівня, перелік яких затверджує Мінкультури; 

заклади культури місцевого рівня, перелік яких затверджує орган місцевого 

самоврядування. 

4. Заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня, які функціонували на 

момент набрання чинності Законом України «Про культуру» та відповідають визначеним 

статтями 1, 22 і 23 даного Закону вимогам, автоматично включаються до базової мережі. 

5. До закладів культури належать: 
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місцевого рівня – комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, 

виставкові зали, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, 

кіновідеопрокатні підприємства, об’єднання, палаци, будинки культури, інші клубні заклади, 

заклади освіти сфери культури, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи 

естетичного виховання та студії), парки культури та відпочинку тощо), які включаються до 

переліку закладів культури на підставі копій їх установчих документів; 

загальнодержавного рівня – державні заклади культури, 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). 

6. Структурні підрозділи у сфері культури районних, районних у мм. Києві та 

Севастополі місцевих держадміністрацій формують переліки закладів культури районного 

рівня та подають їх для затвердження відповідно міським (міст республіканського Автономної 

Республіки Крим, обласного значення) районним радам. 

7. Структурні підрозділи у сфері культури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій формують переліки 

закладів культури обласного рівня та подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам. 

8. Центральні органи виконавчої влади подають Мінкультури переліки закладів 

культури загальнодержавного рівня, що належать до сфери їх управління. 

9. У переліку закладів культури зазначається така інформація: 

найменування закладу культури і його засновника (засновників); 

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи); 

дата реєстрації згідно з реєстраційними документами (для юридичної особи) чи 

рішенням засновника (засновників) (для юридичної особи, у складі якої утворений заклад 

культури); 

місцезнаходження і тип закладу культури; 

форма власності та організаційно-правова форма. 

До переліку додається копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичної 

особи). 

У разі включення до базової мережі закладу культури, що не є юридичною особою, у 

переліку зазначається код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, структурним підрозділом якої 

є такий заклад. 

10. Мінкультури на підставі отриманих від центральних органів виконавчої влади та 

місцевих держадміністрацій переліків закладів культури формує базову мережу з урахуванням 

закладів культури загальнодержавного рівня, що належать до сфери управління Мінкультури, 

та оприлюднює її на веб-сайті Міністерства. 

11. Про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури 

видається довідка за формою, затвердженою Міністерством. 

12. Включення закладів культури до базової мережі здійснюється згідно з цим 

Порядком та відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади та місцевих 

держадміністрацій, що подаються щороку не пізніше 15 листопада Мінкультури. 

13. Виключення закладів культури з базової мережі здійснюється за погодженням з 

Мінкультури згідно з переліком закладів культури, поданим місцевою держадміністрацією та 

затвердженим органом місцевого самоврядування або поданим центральним органом 

виконавчої влади, із зазначенням причин та обґрунтуванням необхідності такого виключення. 

Виключеними з базової мережі можуть бути заклади культури, що не відповідають 

визначеним статтями 1, 22 і 23 Закону України «Про культуру» вимогам. 

14. У разі коли заклади культури загальнодержавного рівня належать до сфери 

управління Мінкультури, виключення таких закладів з базової мережі здійснюється за 

рішенням Міністерства. 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

27.05.2013  № 448 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України25 липня 2013 р. 

за № 1250/23782 

 

Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури 

до базової мережі Мінкультури України 
 

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про культуру» та Порядку 

формування базової мережі закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2012 року № 984, Н А К АЗ УЮ :  

1. Затвердити форму Довідки про включення закладу культури до базової мережі 

Мінкультури України, що додається. 

2. Відділу взаємодії з Верховною Радою України управління справами (Чумакова Л.П.) 

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України 

та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

Міністр культури України Л.М. Новохатько 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури України 

27.05.2013  № 448 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

ДОВІДКА 

про включення закладу культури до базової мережі 

___________________________________________ рівня 
(загальнодержавного або місцевого) 

Обліковий номер закладу культури в Переліку закладів культури базової мережі __________ 

________________________________________________________________________________ 

Найменування закладу культури ___________________________________________________ 

Найменування засновника ________________________________________________________ 

Код за ЄДРПОУ _________________________________________________________________ 

Форма власності закладу культури __________________________________________________ 

Організаційно-правова форма закладу культури ______________________________________ 

Дата включення закладу до Переліку закладів культури базової мережі: «__» ______ 20__ р. 

Довідку видав:  

___________________________________________________ 
(посада та прізвище керівника органу, що затверджує 

Перелік закладів культури базової мережі) 

_____________ 
(підпис) 

«__» _____________ 20___ р. М.П. 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
18.06.2019 № 478 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

11 липня 2019 р. за № 770/33741 

 

Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та  

Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та 

Інструкції щодо її заповнення 
 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну статистику», статті 18 Закону 

України «Про інформацію», пункту 8, підпункту 6 пункту 10-

2 Положення про Міністерство 

культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 

року № 495, Н А К АЗУЮ :  

 

1. Затвердити такі, що додаються: 

форму звітності № 7-НК (річна) «Звіт про діяльність клубного закладу»; 

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7-НК (річна) «Звіт про діяльність 

клубного закладу»; 

форму звітності № 7-НК (зведена річна) «Зведений звіт про діяльність клубних 

закладів»; 

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7-НК (зведена річна) «Зведений звіт 

про діяльність клубних закладів». 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України 

від 18 вересня 2007 року № 60 «Про затвердження форм звітності (адміністративні дані) № 7-

НК «Звіт про діяльність клубних закладів», № 7-НК (зведена) «Зведений звіт про діяльність 

клубних закладів» та Інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 27 вересня 2007 року за № 1115/14382. 

3. Увести форми звітності № 7-НК (річна), № 7-НК (зведена річна) у дію, починаючи зі 

звіту за 2019 рік. 

4. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (Петраков Я.В.) 

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В. 

 

 

Міністр          Є. Нищук 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної служби статистики України    Є. Вернер 
 

В.о. Голови Державного агентства з питань 

електронного урядування України      О. Вискуб 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури України 

18 червня 2019 року № 478 

ЗВІТНІСТЬ 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБНОГО ЗАКЛАДУ 

за 20___ рік 

Подають Термін Форма № 7-НК (річна) 

Клубні заклади комунальної форми власності (крім м. Києва), а також клубні заклади, що належать до 

сфери управління районних державних адміністрацій,- структурним підрозділам з питань культури 

районних державних адміністрацій, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та рад 

об’єднаних територіальних громад 

не пізніше  

ніж 25 січня 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Клубні заклади, що належать до сфери управління обласних та Київської міської державних 

адміністрацій, центральних органів виконавчої влади,- структурним підрозділам з питань культури 

обласних та Київської міської державних адміністрацій 

не пізніше  

ніж 10 лютого 

Наказ Мінкультури 

від 18 червня 2019 року 

 № 478 (за погодженням 

з Держстатом) 

Респондент: 

Найменування:   

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:  

Місцезнаходження: 

Поштовий індекс:  

Область:  

Район:  

Об’єднана територіальна громада:  

Населений пункт:  

Вулиця, провулок тощо:  

Номер будинку, корпусу, офісу:  

Електронна адреса:  

Код місцевого бюджету, з якого 

здійснюється фінансування закладу: 

 

(заповнюється згідно з Довідником місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 

грудня 2009 року № 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 березня 2019 року № 118)) 
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Розділ I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛУБНИЙ ЗАКЛАД 

(необхідне позначити «1») 

Орган управління  

Група 

оплати 

праці 

Юридичний 

статус 

Призначення будівлі,  

в якій розміщено 

заклад 

Загальний технічний  

стан будівлі 
Тип місцевості 

1 2 3 4 5 6 

виконавчий орган 

сільської,  

селищної ради - 1 

 I  - 1  
юридична 

особа  
- 1  

спеціально  

побудована  
- 1  

потребує  

капітального  

ремонту  

- 1  
міська 

місцевість  
- 1  

виконавчий орган міської 

ради  

(крім м. Києва) - 2 

 II  - 2  

відокремлений 

підрозділ 

(філія)  

- 2  

пристосована  

(пам’ятка 

місцевого  

значення)  

- 2  аварійний  - 2  
сільська  

місцевість  
- 2  

виконавчий орган 

Київської  

міської ради - 3 

 III  - 3      

пристосована  

(пам’ятка  

національного  

значення)  

- 3      

виконавчий орган ради  

об’єднаної територіальної 

громади - 4 

 IV  - 4    
пристосована  

(інше)  
- 4      

районна державна  

адміністрація - 5 
           

обласна державна  

адміністрація - 6 
           

міністерство, 

центральний  

орган виконавчої влади - 

7 
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Розділ II. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЛУБНОГО ЗАКЛАДУ 

 
№ 

рядка 

Кількість - 

усього, 

одиниць 

З них  

Площа, м2 потребують 

ремонту 

з графи 2 - потребують 

капітального ремонту 

А Б 1 2 3 4 

Об’єкти дозвілля (сума рядків 02–07) 01     

у тому числі: 

кіноконцертні (глядацькі) зали 02 

    

танцювальні зали 03     

спортивні об’єкти 04     

ігротеки 05     

вітальні, світлиці 06     

інші 07     

Наявність у закладі: 

автотранспорту 08 

 

  х 

кіноустановок, відеопроекторів 09   х х 

телевізорів 10   х х 

звукового обладнання 11   х х 

світлотехнічного обладнання 12   х  х 

відеокамер та фотоапаратів 13   х х 

копіювально-розмножувальної 

техніки 14 

 

 х х  

комплектів музичних інструментів 15   х х  

комп’ютерів, ноутбуків 16   х х  

з них: 

для відвідувачів 17 

 

 х х  

з доступом до мережі Інтернет 18   х х  

місць для відвідувачів 19  х  х х  
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Розділ IІІ. АМАТОРСЬКІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ УЧАСНИКИ 

 

№ 

рядка 

Кількість 

аматорських 

формувань, 

одиниць 

З них 

Кількість 

учасників 

формувань, 

осіб 

З них 

на 

платній 

основі 

дитячі молодіжні 

мають 

звання 

«народний» 

мають 

звання 

«зразковий» 

протягом 

року брали 

участь у 

культурно- 

мистецьких 

заходах за 

кордоном 

жінки 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього (сума рядків 02-12) 01          

у тому числі: 

вокально-хорові 02 

         

музично-інструментальні 03          

театральні 04          

хореографічні 05          

фольклорні 06          

образотворчого мистецтва 07          

декоративно-ужиткового 

мистецтва 08 

         

циркові 09          

кіно- та фотомистецтва  10          

технічної творчості, інші 11          

любительські об’єднання,  

клуби за інтересами, гуртки 12 
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Розділ ІV. ХУДОЖНИКИ ТА МАЙСТРИ МИСТЕЦТВ 

(осіб) 

 
№ 

рядка 
Усього 

З них 

на 

платній 

основі 

мають 

звання 

«народний» 

мають звання 

«заслужений» 

протягом року брали 

участь у культурно-

мистецьких  

заходах за кордоном 

жінки 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Кількість художників та 

майстрів 

01       

 

Розділ V. КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ, ВІДВІДУВАЧІ КЛУБНОГО ЗАКЛАДУ 

 
№ 

рядка 

Кількість 

заходів, 

од 

Кількість 

відвідувачів,  

осіб 

З них 

діти  
особи 

з інвалідністю 
пенсіонери жінки 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Усього (сума рядків 02–06) 01       

у тому числі: 

виставки творів мистецтва 02 

      

вистави та концерти аматорських 

колективів 03 

      

вистави та концерти професійних 

колективів 04 

      

інші культурно-освітні та розважальні 

заходи 05 

      

суспільно-політичні та інші заходи 06       
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Розділ VІ. ПЕРСОНАЛ 

(осіб) 

 
№ 

рядка 
Усього 

З них 

зовнішні сумісники 
штатні працівники 

повний  

робочий день 

неповний 

робочий день 

А Б 1 2 3 4 

Кількість працівників клубного закладу  

станом на кінець звітного періоду 01 

    

з них: 

здійснюють культурно-освітню діяльність 02 

    

жінки 03     

особи у віці 15–35 років  04     

мають освіту відповідного спрямування 05  х х х  

з них: 

мають вищу освіту другого рівня 06 

 

х х х  
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Розділ VIІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ КОШТІВ 

 № рядка 
Сума,  

тис. грн 

А Б 1 

Надходження (сума рядків 02–06) 01  

у тому числі: 

бюджетні асигнування 02 

 

орендна плата 03  

плата за послуги 04  

благодійні внески, гранти та дарунки 05  

інші надходження 06  

Витрати (сума рядків 08–11) 07  

у тому числі: 

капітальні витрати 08 

 

оплата праці та нарахування  

на заробітну плату 09 

 

плата за комунальні послуги  

та енергоносії 10 

 

інші поточні витрати 11  

 

Керівник   

Виконавець   

Телефон   

Електронна пошта   

 

Генеральний директор Директорату стратегічного  

планування та європейської інтеграції Я. ПЕТРАКОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури України 

18 червня 2019 року № 478  

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 11 липня 2019 р. за № 770/33741 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо заповнення форми звітності № 7-НК (річна)  

«Звіт про діяльність клубного закладу» 
 

I. Загальні положення 

1. Звіт за формою № 7-НК (річна) «Звіт про діяльність клубного закладу» (далі – звіт) 

складають клубні заклади, центри культури та дозвілля, засновані на державній та 

комунальній власності (далі – клубні заклади). 

Показники діяльності відокремлених структурних підрозділів (філій) клубного закладу 

відображаються в окремих звітах, які складають клубні заклади, до складу якого вони входять. 

Клубні заклади, які на дату складання звіту з будь-яких причин були тимчасово закриті 

для відвідувачів (ремонт, реставрація, інші причини), заповнюють відповідні показники за 

період своєї діяльності у звітному році на дату закриття клубного закладу для відвідувачів. 

2. Звіт подається у паперовій та електронній формі. Звіт в електронній формі 

надсилається з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської 

діяльності. 

3. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. У разі відсутності 

показника у звіті в паперовій формі у відповідному полі ставиться прочерк, в електронній – 

відповідне поле не заповнюється. Дані заповнюються в одиницях виміру, зазначених у формі. 

Формування звіту в електронній формі завершується накладанням кваліфікованого 

електронного підпису керівника або уповноваженої особи. Звіт у паперовій формі підписують 

керівник клубного закладу або його заступник та особа, що склала звіт. 
 

II. Заповнення розділу І «Загальна інформація про клубний заклад» 

1. У графах 1-6 у відповідному полі необхідно обрати один варіант відповіді шляхом 

проставляння навпроти відповідного рядка «1». 

2. Дані графи 1 заповнюються на підставі установчого документа клубного закладу 

(статут, положення), в якому визначаються орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування, який здійснює управління відповідним клубним закладом. 

3. Дані графи 2 заповнюються на підставі рішення органу управління про віднесення 

клубного закладу до групи за оплатою праці керівних працівників клубного закладу, 

визначеної відповідно до показників, встановлених у додатку 9 до наказу Міністерства 

культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати 

праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565. 

4. У графі 5 відображаються дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний 

ремонт або на які є акт про їх аварійний стан. 
 

III. Заповнення розділу II «Матеріально-технічна база клубного закладу» 

1. Рядки 01-07 розділу містять дані про всі об’єкти дозвілля, які належать клубному 

закладу. 

У рядку 07 наводяться дані про ті види об’єктів дозвілля, що визначені у додатку 9 до 

наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565, крім 

об’єктів, вказаних у рядках 02-06. 

2. Графи 1-3 у рядках 01-07 містять інформацію про кількість об’єктів дозвілля, графа 

4 – про площу цих об’єктів. 

У графі 4 наводяться дані про площу об’єктів дозвілля, крім площі, що 

використовується як склади, площі підвалів та надвірних будівель. До графи 4 включають 

також площу, здану в оренду. 

Дані у графі 4 наводяться у цілих числах. 

3. Рядки 08-19 містять інформацію про кількість матеріально-технічних засобів та 

обладнання, що перебувають на балансі клубного закладу, та кількість місць для відвідувачів 

відповідного клубного закладу. 

Графа 1 уміщує дані про кількість усіх матеріально-технічних засобів та обладнання, 

графа 2 - про ті засоби та обладнання, які потребують ремонту. 

У графі 3 рядка 08 відображаються дані про кількість автотранспорту, який потребує 

капітального ремонту. 
 

IV. Заповнення розділу III «Аматорські формування та їх учасники» 

1. Дані розділу заповнюються на підставі журналу обліку та планування роботи 

аматорських формувань та обліку кількості учасників. Особи, які беруть участь у декількох 

аматорських формуваннях, враховуються лише в одному з цих формувань. 

2. У рядку 01 наводяться дані про усі аматорські формування, які діяли у звітному році, 

у тому числі ті, що до кінця звітного року завершили програму роботи. 

3. У графі 3 наводяться дані про кількість аматорських формувань, граничний вік 

учасників яких складає до 18 років, у графі 4 – дані про кількість аматорських формувань, вік 

учасників яких складає від 18 до 35 років. 

4. У графах 5, 6 рядків 01-11 зазначаються дані про кількість аматорських колективів, 

яким присвоєно звання «народний» та «зразковий» відповідно до Положення про народний 

(зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури 

України та закордонного українства, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв 

України від 23 червня 1999 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 

вересня 1999 року за № 593/3886. 

5. У графах 7-9 рядків 01-12 зазначаються дані про кількість учасників формувань, з 

них - кількість учасників, які протягом року брали участь у культурно-мистецьких заходах за 

кордоном, та кількість жінок. 

6. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-12 за всіма графами. 
 

V. Заповнення розділу IV «Художники та майстри мистецтв» 

1. У графі 1 наводяться дані про кількість художників образотворчого мистецтва та 

майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, які постійно чи регулярно провадять у клубному 

закладі мистецьку діяльність на засадах аматорства або ведуть майстер-класи, гуртки, студії. 

2. У графах 2-6 наводяться дані про кількість художників образотворчого та майстрів 

декоративно-ужиткового мистецтва із загальної кількості даних графи 1. 

3. У графах 3-4 наводяться дані про кількість художників та майстрів, які відповідно 

до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 

червня 2001 року № 476 отримали звання «Народний художник України», «Заслужений 

художник України», «Заслужений майстер народної творчості України». 
 

VI. Заповнення розділу V «Культурно-масові заходи,  

відвідувачі клубного закладу» 

1. У графі 01 наводиться інформація про загальну кількість культурно-масових заходів. 

У графах 2-6 наводиться інформація про кількість відвідувачів клубного закладу протягом 

звітного року. 
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2. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-06 за всіма графами. 

3. У рядку 05 наводяться дані про кількість конкурсів, народних свят, інших тематичних 

та святкових масових заходів, не включених до рядків 02-04. 

4. У рядку 06 наводяться дані про виробничо-трудові, професійні, політичні та інші 

заходи, які проводилися у клубному закладі протягом звітного року. 
 

VII. Заповнення розділу VI «Персонал» 

1. У рядку 01 наводяться дані про кількість працівників клубного закладу відповідно 

до пункту 2.4 розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом 

Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 (зі змінами), 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722, за 

винятком працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею 

віку, передбаченого чинним законодавством. 

2. У рядку 02 наводяться дані про кількість працівників, що здійснюють культурно-

освітню діяльність, зокрема, які працюють на посадах художнього керівника, режисера, 

балетмейстера, художника, хормейстера, диригента, методиста, керівника колективу, гуртка. 

Керівник клубного закладу враховується у рядку 02 у разі, якщо він провадить культурно-

освітню діяльність у передбаченому законодавством обсязі. 

3. У рядку 04 наводяться дані про кількість працівників клубного закладу віком від 15 

до 35 років. 

4. У рядку 05 під освітою відповідного спрямування розуміється освіта за 

спеціальностями у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» відповідно до переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти згідно 

з Таблицею відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста (Перелік 3), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 квітня 2016 року № 419). 
 

VIII. Заповнення розділу VII «Надходження та витрати коштів» 

1. Розділ відображає фактичні суми надходжень і витрат коштів клубного закладу. 

2. У рядку 01 зазначається загальна сума надходжень клубного закладу, в рядках 02-06 

- суми за відповідними видами надходжень. 

3. У рядку 07 зазначається загальна сума витрат клубного закладу, в рядках 08-11 - суми 

витрат за відповідними напрямами. У рядку 08 враховуються капітальні витрати, зокрема 

витрати на придбання основних засобів (обладнання і предметів довгострокового 

користування), витрати на проведення капітального ремонту, модернізацію клубного закладу. 

4. У рядку 09 враховуються витрати на заробітну плату з нарахуваннями, у рядку 10 - 

витрати на оплату комунальних послуг, енергоносіїв. 

5. У рядку 11 враховуються інші поточні витрати на забезпечення функціонування 

клубного закладу, зокрема на придбання послуг та малоцінних необоротних матеріальних 

активів. 

 

 

 

Генеральний директор Директорату  

стратегічного планування та  

європейської інтеграції        Я. Петраков 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури України 

18 червня 2019 року № 478 

ЗВІТНІСТЬ 

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ 

за 20___ рік 

Подають Термін Форма № 7-НК (зведена річна) 

Структурні підрозділи з питань культури районних державних адміністрацій,  

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних 

громад - структурним підрозділам з питань культури обласних державних 

адміністрацій 

не пізніше  

ніж 10 лютого 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Структурні підрозділи з питань культури обласних та Київської міської державних 

адміністрацій - Міністерству культури України 

не пізніше  

ніж 20 лютого 

Наказом Мінкультури 

від 18 червня 2019 року № 478 

(за погодженнямз Держстатом) 

 

Респондент: 

Найменування:   

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:  

 

Місцезнаходження: 

Поштовий індекс:  

Область:  

Район:  

Об’єднана територіальна громада:  

Населений пункт:  

Вулиця, провулок тощо:  

Номер будинку, корпусу, офісу:  

Електронна адреса:  
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Розділ I. МЕРЕЖА КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ 

 № рядка Кількість клубних закладів, одиниць 

А Б 1 

Усі клубні заклади (сума рядків 02–08) 01  

у тому числі: 

в управлінні виконавчих органів сільських, селищних рад 02 

 

виконавчих органів міських рад (крім м. Києва) 03  

виконавчого органу Київської міської ради 04  

виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад 05  

районних державних адміністрацій 06  

обласних державних адміністрацій 07  

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 08  

Із рядка 01 – за юридичним статусом: 

юридична особа  09 

 

відокремлений підрозділ (філія) 10  

Із рядка 01 – за групами оплати праці: 

I 11 

 

II 12  

III 13  

IV 14  

Із рядка 01 – за призначенням будівель:  

спеціально побудовані 15 

 

пристосовані пам’ятки місцевого значення 16  

пристосовані пам’ятки національного значення 17  

Із рядка 01 – за загальним станом будівлі: 

потребують капітального ремонту 18 

 

аварійні 19  

Із рядка 01 – за типом місцевості: 

сільська місцевість 20 

 

міська місцевість 21  
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Розділ II. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
№ 

рядка 

Кількість - 

усього, 

одиниць 

З них  

Площа, м2 потребують 

ремонту 

з графи 2 - потребують 

капітального ремонту 

А Б 1 2 3 4 

Об’єкти дозвілля (сума рядків 02–06) 01     

у тому числі: 

кіноконцертні (глядацькі) зали 02 

    

танцювальні зали 03     

спортивні об’єкти 04     

ігротеки 05     

вітальні, світлиці 06     

інші 07     

Наявність у закладі: 

автотранспорту 08    х 

кіноустановок, відеопроекторів 09   х х 

телевізорів 10   х х 

звукового обладнання 11   х х 

світлотехнічного обладнання 12   х х 

відеокамер та фотоапаратів 13   х х 

комплектів музичних інструментів 14   х х 

копіювально-розмножувальної техніки 15   х х 

комп’ютерів, ноутбуків 16   х х 

з них: 

для відвідувачів 17   х х 

з доступом до мережі Інтернет 18   х х 

місць для відвідувачів 19  х х х 
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Розділ IІІ. АМАТОРСЬКІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ УЧАСНИКИ 

 
№ 

рядка 

Кількість 

аматорських 

формувань, 

одиниць 

З них 

Кількість 

учасників 

формувань, 

осіб 

З них 

на 

платній 

основі 

дитячі молодіжні 

мають 

звання 

«народний» 

мають 

звання 

«зразковий» 

протягом 

року брали 

участь у 

культурно- 

мистецьких 

заходах за 

кордоном 

жінки 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього (сума рядків 02-12) 01          

у тому числі: 

вокально-хорові 02 

         

музично-інструментальні 03          

театральні 04          

хореографічні 05          

фольклорні 06          

образотворчого мистецтва 07          

декоративно-ужиткового 

мистецтва 08 

         

циркові 09          

кіно- та фотомистецтва  10          

технічної творчості, інші 11          

любительські об’єднання,  

клуби за інтересами, гуртки 12 

    

х х 
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Розділ ІV. ХУДОЖНИКИ ТА МАЙСТРИ МИСТЕЦТВ 

(осіб) 

 
№ 

рядка 
Усього 

З них 

на 

платній 

основі 

мають 

звання 

«народний» 

мають 

звання 

«заслужений» 

протягом року брали 

участь у культурно-

мистецьких  

заходах за кордоном  

жінки 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Кількість художників та 

майстрів 

01       

 

Розділ V. КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ, ВІДВІДУВАЧІ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
№ 

рядка 

Кількість 

заходів, 

одиниць 

Кількість 

відвідувачів,  

осіб 

З них 

діти  
особи 

з інвалідністю 
пенсіонери жінки 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Усього (сума рядків 02-06) 01       

у тому числі: 

виставки творів мистецтва 02 

      

вистави та концерти аматорських 

колективів 03 

      

вистави та концерти професійних 

колективів 04 

      

інші культурно-освітні та розважальні 

заходи 05 

      

суспільно-політичні та інші заходи 06       
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Розділ VІ. ПЕРСОНАЛ 

(осіб) 

 
№ 

рядка 
Усього 

З них 

зовнішні сумісники 
штатні працівники 

повний  

робочий день 

неповний 

робочий день 

А Б 1 2 3 4 

Кількість працівників клубного закладу  

станом на кінець звітного періоду 01 

    

з них: 

здійснюють культурно-освітню діяльність 02 

    

жінки 03     

особи у віці 15–35 років  04     

мають освіту відповідного спрямування 05  х х х 

з них: 

мають вищу освіту другого рівня 06 

 

х х х 
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Розділ VIІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ КОШТІВ 

 № рядка 
Сума,  

тис. грн 

А Б 1 

Надходження (сума рядків 02-06) 01  

у тому числі: 

бюджетні асигнування 02 

 

орендна плата 03  

плата за послуги 04  

благодійні внески, гранти та дарунки 05  

інші надходження 06  

Витрати (сума рядків 08-11) 07  

у тому числі: 

капітальні витрати 08 

 

оплата праці та нарахування на заробітну 

плату 09 

 

плата за комунальні послуги та енергоносії 10  

інші поточні витрати 11  

 

Керівник   

Виконавець   

Телефон   

Електронна пошта   

Генеральний директор Директорату  

стратегічного планування  

та європейської інтеграції                                                                                                                                                              Я. ПЕТРАКОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства культури України 

18 червня 2019 року № 478 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 11 липня 2019 р. 

за № 771/33742 
 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо заповнення форми звітності № 7-НК (зведена річна)  

«Зведений звіт про діяльність клубних закладів» 

 

I. Загальні положення 

1. Зведений звіт за формою № 7-НК (зведена річна) «Зведений звіт про діяльність 

клубних закладів» (далі – зведений звіт) складають структурні підрозділи з питань культури 

районних, обласних, Київської міської державних адміністрацій, виконавчих органів міських 

рад, рад об’єднаних територіальних громад (далі – органи з питань культури). 

2. Зведений звіт включає дані про усі клубні заклади, розташовані в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, і подається до Міністерства культури України разом 

із звітами клубних закладів, складеними в електронній формі за формою № 7-НК (річна) «Звіт 

про діяльність клубного закладу» (далі – річний звіт). 

3. Якщо клубні заклади не мають технічної можливості подати річний звіт в 

електронній формі, органи з питань культури заповнюють електронні форми звітів клубних 

закладів на підставі звітів, поданих у паперовій формі. 

Зведений звіт та річні звіти клубних закладів в електронній формі з дотриманням 

заданого формату надсилаються з урахуванням вимог законодавства з питань документування 

управлінської діяльності. Назви файлів із зведеним звітом та звітами клубних закладів мають 

складатися з 5 цифр, які позначають поштовий індекс органу з питань культури та клубних 

закладів відповідно. 

4. Текстова частина зведеного звіту заповнюється українською мовою. У разі 

відсутності показника у зведеному звіті в паперовій формі у відповідному полі ставиться 

прочерк, в електронній - відповідне поле не заповнюється. Дані заповнюються в одиницях 

виміру, зазначених у формі. Формування зведеного звіту в електронній формі завершується 

накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої особи 

органу з питань культури. Зведений звіт у паперовій формі підписують керівник органу з 

питань культури або його заступник та особа, що склала звіт. 

 

II. Заповнення розділу І «Мережа клубних закладів» 

У рядку 01 наводяться дані про кількість усіх клубних закладів, у тому числі 

відокремлених структурних підрозділів (філій). 

Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-08, в яких відображаються дані про кількість клубних 

закладів у розрізі органів управління. 

 

III. Заповнення розділу II «Матеріально-технічна база клубних закладів» 

1. Рядки 01-07 розділу містять дані про всі об’єкти дозвілля, які належать клубним 

закладам. 

У рядку 07 наводяться дані про ті види об’єктів дозвілля, що визначені у додатку 9 до 

наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0770-19#n10
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565, крім 

об’єктів, вказаних у рядках 02-06. 

2. Графи 1-3 у рядках 01-07 містять інформацію про кількість об’єктів дозвілля, графа 

4 - про площу цих об’єктів. 

У графі 4 наводяться дані про площу об’єктів дозвілля, крім площі, що 

використовується як склади, площі підвалів та надвірних будівель. До графи 4 включають 

також площу, здану в оренду. 

Дані у графі 4 наводяться у цілих числах. 

3. Рядки 08-19 містять інформацію про кількість матеріально-технічних засобів та 

обладнання, що перебувають на балансі клубних закладів та кількість місць для відвідувачів 

цих закладів. 

Графа 1 уміщує дані про кількість усіх матеріально-технічних засобів та обладнання, 

графа 2 – про ті засоби та обладнання, які потребують ремонту. 

У графі 3 рядка 08 відображаються дані про кількість автотранспорту, який потребує 

капітального ремонту. 

 

IV. Заповнення розділу III «Аматорські формування та їх учасники» 

1. У рядку 01 наводяться дані про усі аматорські формування, які діяли в клубних 

закладах протягом звітного року, у тому числі ті, що до кінця звітного року завершили 

програму роботи. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-12 за всіма графами. 

2. У графі 3 наводяться дані про кількість аматорських формувань, граничний вік 

учасників яких складає до 18 років, у графі 4 – дані про кількість аматорських формувань, вік 

учасників яких складає від 18 до 35 років. 

3. У графах 5, 6 рядків 01-11 зазначаються дані про кількість аматорських колективів, 

яким присвоєно звання «народний» та «зразковий» відповідно до Положення про народний 

(зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури 

України та закордонного українства, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв 

України від 23 червня 1999 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 

вересня 1999 року за № 593/3886. 

4. У графах 7-9 рядків 01-12 зазначаються дані про кількість учасників формувань, з 

них - кількість учасників, які протягом року брали участь у культурно-мистецьких заходах за 

кордоном, та кількість жінок. 

5. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-12 за всіма графами. 

 

V. Заповнення розділу IV «Художники та майстри мистецтв» 

1. У графі 1 наводяться дані про кількість художників образотворчого мистецтва та 

майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, які постійно або регулярно провадять у клубних 

закладах мистецьку діяльність на засадах аматорства або ведуть майстер-класи, гуртки, студії. 

2. У графах 2-6 наводяться дані про кількість художників образотворчого та майстрів 

декоративно-ужиткового мистецтва із загальної кількості даних графи 1. 

3. У графах 3-4 наводяться дані про кількість художників та майстрів, які відповідно 

до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 

червня 2001 року № 476, отримали звання «Народний художник України», «Заслужений 

художник України», «Заслужений майстер народної творчості України». 

 

VI. Заповнення розділу V «Культурно-масові заходи, відвідувачі 

клубних закладів» 

1. У графі 01 наводиться інформація про загальну кількість культурно-масових заходів. У 

графі 2-6 наводиться інформація про кількість відвідувачів клубних закладів протягом 

звітного року. 

2. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-06 за всіма графами. 
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3. У рядку 05 наводяться дані про кількість конкурсів, народних свят, інших тематичних 

та святкових масових заходів, не включених до рядків 02-04. 

4. У рядку 06 наводяться дані про виробничо-трудові, професійні, політичні та інші 

заходи, які проводилися у клубних закладах протягом звітного року. 

 

VII. Заповнення розділу VI «Персонал» 

1. У рядку 01 наводяться дані про кількість працівників клубних закладів відповідно 

до пункту 2.4 розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом 

Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 (зі змінами), 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11422, за 

винятком працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею 

віку, передбаченого чинним законодавством. 

2. У рядку 02 наводяться дані про кількість працівників, що здійснюють культурно-

освітню діяльність, зокрема, які працюють на посадах художнього керівника, режисера, 

балетмейстера, художника, хормейстера, диригента, методиста, керівника колективу, гуртка. 

Керівник клубних закладів враховується у рядку 02 у разі, якщо він провадить культурно-

освітню діяльність у передбаченому законодавством обсязі. 

3. У рядку 04 наводяться дані про кількість працівників клубних закладів віком від 15 

до 35 років. 

4. У рядку 05 під освітою відповідного спрямування розуміється освіта за 

спеціальностями у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» відповідно до переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти згідно 

з Таблицею відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста (Перелік 3), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 квітня 2016 року № 419). 

 

VIII. Заповнення розділу VII «Надходження та витрати коштів» 

1. Розділ відображає фактичні суми надходжень і витрат коштів клубних закладів. 

2. У рядку 01 зазначається загальна сума надходжень клубних закладів, у рядках 02-06 

- суми за відповідними видами надходжень. 

3. У рядку 07 зазначається загальна сума витрат клубних закладів, у рядках 08-11 - суми 

витрат за відповідними напрямами. У рядку 08 враховуються капітальні витрати, зокрема 

витрати на придбання основних засобів (обладнання і предметів довгострокового 

користування), витрати на проведення капітального ремонту, модернізацію клубних закладів. 

4. У рядку 09 враховуються витрати на заробітну плату з нарахуваннями, у рядку 10 - 

витрати на оплату комунальних послуг, енергоносіїв. 

5. У рядку 11 враховуються інші поточні витрати на забезпечення функціонування 

клубних закладів, зокрема на придбання послуг та малоцінних необоротних матеріальних 

активів. 

 

 

Генеральний директор Директорату стратегічного 

планування та європейської інтеграції      Я. Петраков 
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ЗАКОН  УКРАЇНИ 
 

Про приєднання України до Конвенції 

про охорону нематеріальної культурної спадщини 
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

Приєднатися до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, 

прийнятої 17 жовтня 2003 року у м. Парижі (додається). 

 

 

Президент України       В.ЮЩЕНКО  

 
м. Київ, 6 березня 2008 року 
 

КОНВЕНЦІЯ  

про охорону нематеріальної культурної спадщини 
 

Дата підписання:    17.10.2003 

Дата приєднання України:   06.03.2008 

Дата набрання чинності для України:  27.08.2008  

Офіційний переклад 

 
Генеральна конференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури (далі – ЮНЕСКО), проводячи засідання в  Парижі з 29 вересня до 17 жовтня 2003 

року під час своєї 32 сесії;  

посилаючись на існуючі міжнародні договори з прав людини, зокрема Загальну 

декларацію прав людини, прийняту 1948 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права, прийнятий 1966 року, та Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права, прийнятий 1966 року; 

беручи до уваги важливе значення нематеріальної культурної спадщини як головного 

джерела культурного різноманіття й гарантії сталого розвитку, як це наголошено в 

Рекомендації ЮНЕСКО, що стосується збереження традиційної культури й фольклору, яку 

прийнято 1989 року, у Загальній декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття, яку 

прийнято 2001 року, та в Стамбульській декларації 2002 року, прийнятій на третій конференції 

круглого столу міністрів культури;  

беручи до уваги глибоку взаємозалежність між нематеріальною культурною 

спадщиною та матеріальною культурною й природною спадщиною;  

визнаючи, що процеси глобалізації та суспільних перетворень поряд з умовами, які 

вони створюють для поновленого діалогу між спільнотами, також зумовлюють, як зумовлює і 

явище нетерпимості, серйозні загрози погіршення, зникнення та руйнування нематеріальної 

культурної спадщини, зокрема через обмеженість ресурсів для охорони такої спадщини;  

усвідомлюючи загальне прагнення та загальне занепокоєння стосовно охорони 

нематеріальної культурної спадщини людства;  
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визнаючи, що спільноти, зокрема корінні спільноти, групи та в деяких випадках окремі 

особи відіграють важливу роль у створенні, захисті, збереженні та відтворенні нематеріальної 

культурної спадщини, допомагаючи цим збагачувати культурне різноманіття й сприяти 

творчості людини;  

відзначаючи велике значення діяльності ЮНЕСКО зі створення нормативних актів, 

спрямованих на захист культурної спадщини, зокрема Конвенції про охорону всесвітньої 

культурної та природної спадщини, прийнятої 1972 року;  

відзначаючи також, що на сьогодні не існує жодного обов’язкового для виконання 

багатостороннього правового акта стосовно захисту нематеріальної культурної спадщини;  

беручи до уваги те, що існуючі міжнародні угоди, рекомендації та резолюції стосовно 

культурної та природної спадщини необхідно ефективно збагатити й доповнити новими 

положеннями, що стосуються нематеріальної культурної спадщини;  

беручи до уваги необхідність поглиблювати усвідомлення, особливо серед молодих 

поколінь, важливості нематеріальної культурної спадщини та її охорони;  

беручи до уваги те, що міжнародна спільнота повинна сприяти разом з Державами – 

сторонами Конвенції охороні такої спадщини в дусі співробітництва та взаємодопомоги;  

нагадуючи про програми ЮНЕСКО стосовно нематеріальної культурної спадщини, 

зокрема проголошення шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства;  

беручи до уваги неоціненну роль нематеріальної культурної спадщини як чинника, що 

сприяє зближенню людей, обмінам та взаєморозумінню між ними,  

приймає 17 жовтня 2003 року цю Конвенцію.  

I. Загальні положення  

Стаття 1 Цілі Конвенції  

Цілями цієї Конвенції є:  

a) охорона нематеріальної культурної спадщини;  

b) забезпечення поваги до нематеріальної культурної спадщини відповідних спільнот, 

груп та окремих осіб;  

c) підвищення рівня знань на місцевому, національному та міжнародному рівнях про 

важливість нематеріальної культурної спадщини та забезпечення її взаємного визнання;  

d) здійснення міжнародного співробітництва та надання допомоги.  

Стаття 2 Визначення  
Для цілей цієї Конвенції:  

1. Термін «нематеріальна культурна спадщина» означає ті звичаї, форми показу та 

вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й 

культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремим особами 

як частина їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщина, що 

передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під 

впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і формує у них почуття 

самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття й 

творчості людини. Для цілей цієї Конвенції до уваги береться лише та нематеріальна 

культурна спадщина, яка є сумісною з існуючими міжнародними договорами з прав людини, 

з вимогами взаємної поваги між спільнотами, групами та окремими особами, а також сталого 

розвитку.  

2. Термін «нематеріальна культурна спадщина», як її визначено у викладеному вище 

пункті 1, проявляється, inter alia, у таких галузях:  

a) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної 

культурної спадщини;  

b) виконавському мистецтві;  

c) звичаях, обрядах, святкуваннях;  

d) знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту;  

e) традиційних ремеслах.  



193 
 

3. Термін «охорона» означає заходи, спрямовані на забезпечення життєздатності 

нематеріальної культурної спадщини, у тому числі її ідентифікації, документування, 

дослідження, збереження, захисту, популяризацію, підвищення її ролі, її передачу, зокрема 

шляхом формальної та неформальної освіти, а також відродження різних аспектів такої 

спадщини.  

4. Термін «держави-учасниці» означає держави, які зобов’язані цією Конвенцією і у 

відносинах між якими ця Конвенція є чинною.  

5. Ця Конвенція застосовується mutatis mutandis до територій, зазначених у статті 33, 

які стають її учасницями відповідно до умов, установлених у цій статті. У цій частині вислів 

«держави-учасниці» стосується також цих територій.  

Стаття 3 Зв’язок з іншими міжнародними договорами  
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як:  

a) таке, що змінює статус або знижує рівень охорони цінностей, які визнані всесвітньою 

спадщиною в рамках Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, 

прийнятої 1972 року, і з якими безпосередньо пов’язаний той чи той елемент нематеріальної 

культурної спадщини;  

або  

b) таке, що зачіпає права й зобов’язання держав-учасниць, що випливають з будь-якого 

міжнародного договору, який стосується прав інтелектуальної власності або використання 

біологічних та екологічних ресурсів й учасницями якого вони є.  

II. Органи Конвенції  

Стаття 4 Генеральна асамблея держав-учасниць  

1. Цим засновується Генеральна асамблея держав-учасниць (далі – Генеральна 

асамблея). Генеральна асамблея є повновладним органом цієї Конвенції.  

2. Генеральна асамблея збирається на чергові сесії раз на два роки. Вона може 

збиратися на позачергові сесії тоді, коли прийме таке рішення, або на прохання Міжурядового 

комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини чи на прохання не менше третини 

держав-учасниць.  

3. Генеральна асамблея приймає свій Регламент.  

Стаття 5 Міжурядовий комітет з охорони  

нематеріальної культурної спадщини  

1. Цим у рамках ЮНЕСКО засновується Міжурядовий комітет з охорони 

нематеріальної культурної спадщини (далі – Комітет). Комітет складається з представників 18 

держав-учасниць, обраних державами-учасницями, що зібралися на Генеральну асамблею, 

після набрання цією Конвенцією чинності відповідно до статті 34.  

2. Кількість держав-членів цього Комітету буде збільшено до 24, коли кількість держав-

учасниць Конвенції досягне 50.  

Стаття 6 Вибори та строк повноважень держав-членів Комітету  
1. Вибори держав-членів Комітету здійснюються відповідно до принципів 

справедливого географічного представництва та ротації.  

2. Держави-члени Комітету обираються на строк у чотири роки державами-учасницями 

Конвенції, що зібралися на Генеральну асамблею.  

3. Однак строк повноважень половини держав-членів Комітету, обраних під час перших 

виборів, обмежується двома роками. Ці держави визначаються жеребкуванням під час перших 

виборів.  

4. Кожні два роки Генеральна асамблея оновлює половину складу держав-членів 

Комітету.  

5. Вона також обирає таку кількість держав-членів Комітету, яка необхідна для 

заповнення вакансій.  

6. Держава-член Комітету не може бути обрана на два строки повноважень поспіль.  

7. Держави-члени Комітету підбирають своїми представниками осіб, компетентних у 

різних галузях нематеріальної культурної спадщини.  
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Стаття 7 Функції Комітету  
Без обмеження інших його прерогатив, наданих йому цією Конвенцією, функціями 

Комітету є: 

a) сприяння досягненню цілей Конвенції, заохочення й моніторинг її виконання; 

b) надання консультацій стосовно передової практики та підготовка рекомендацій 

стосовно заходів для охорони нематеріальної культурної спадщини; 

c) підготовка та подання на затвердження Генеральної асамблеї проекту плану 

використання ресурсів Фонду відповідно до статті 25; 

d) пошук шляхів збільшення ресурсів Фонду та вжиття для цього необхідних заходів 

відповідно до статті 25; 

e) підготовка та подання на затвердження Генеральної асамблеї оперативних директив 

з виконання Конвенції; 

f) розгляд відповідно до статті 29 звітів держав-учасниць та узагальнення їх для 

Генеральної асамблеї; 

g) розгляд заяв, що подаються державами-учасницями, та прийняття рішень стосовно 

таких заяв відповідно до розроблених Комітетом і затверджених Генеральною асамблеєю 

об’єктивних критеріїв, що стосуються: 

i) унесення до списків та відбору пропозицій, згаданих у статтях 16, 17 та 18; 

ii) надання міжнародної допомоги відповідно до статті 22. 

Стаття 8 Методи роботи Комітету 
1. Комітет підзвітний Генеральній асамблеї. Він звітує перед нею про всю свою 

діяльність і всі свої рішення. 

2. Комітет приймає свій Регламент більшістю, що становить дві третини його членів. 

3. Комітет може створювати на тимчасовій основі будь-які ad hoc консультативні 

органи, які він уважає необхідними для виконання свого завдання. 

4. Комітет може запрошувати на свої засідання будь-які державні або приватні органи, 

а також будь-яких приватних осіб, які мають визнану компетенцію в різних галузях 

нематеріальної культурної спадщини, для проведення з ними консультацій з конкретних 

питань. 

Стаття 9 Акредитація консультативних організацій 
1. Комітет уносить на розгляд Генеральної асамблеї пропозиції стосовно акредитації 

неурядових організацій, що мають визнану компетенцію в галузі нематеріальної культурної 

спадщини, для надання ними консультацій Комітетові. 

2. Комітет уносить також на розгляд Генеральної асамблеї пропозиції стосовно 

критеріїв та умов такої акредитації. 

Стаття 10 Секретаріат 
1. Секретаріат ЮНЕСКО надає допомогу Комітетові. 

2. Секретаріат готує документацію для Генеральної асамблеї та Комітету, а також 

проекти порядку денного їхніх засідань та забезпечує виконання їхніх рішень. 

III. Охорона нематеріальної культурної спадщини на національному рівні 

Стаття 11 Роль держав-учасниць 
Кожна держава-учасниця: 

a) уживає необхідних заходів для забезпечення охорони нематеріальної культурної 

спадщини, наявної на її території; 

b) у рамках заходів з охорони, зазначених у пункті 3 статті 2, ідентифікує й визначає 

різні елементи нематеріальної культурної спадщини, наявної на її території, за участю 

спільнот, груп та відповідних неурядових організацій. 

Стаття 12 Переліки 
1. Щоб забезпечити ідентифікацію для охорони, кожна держава-учасниця з 

урахуванням своєї ситуації складає один чи більш ніж один перелік нематеріальної культурної 

спадщини, наявної на її території. Такі переліки повинні оновлюватися регулярно. 
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2. Кожна держава-учасниця, подаючи періодично свій звіт Комітетові відповідно до 

статті 29, повідомляє відповідну інформацію про такі переліки. 

Стаття 13 Інші заходи стосовно охорони 
Кожна держава-учасниця, щоб забезпечувати охорону, розвиток та підвищення ролі 

нематеріальної культурної спадщини, наявної на її території, докладає зусиль для: 

a) прийняття спільної політики, спрямованої на підвищення ролі нематеріальної 

культурної спадщини в суспільстві та включення охорони цієї спадщини до програм 

планування; 

b) визначення або створення одного чи більш ніж одного компетентного органу з 

охорони нематеріальної культурної спадщини, наявної на її території; 

c) сприяння науковим, технічним та мистецтвознавчим дослідженням, а також розробці 

методик дослідження для ефективної охорони нематеріальної культурної спадщини, зокрема 

нематеріальної культурної спадщини, яка знаходяться в небезпеці; 

d) вжиття відповідних юридичних, технічних, адміністративних та фінансових заходів, 

спрямованих на: 

i) сприяння створенню або посиленню установ з підготовки кадрів у галузі управління 

нематеріальною культурною спадщиною, а також передачі такої спадщини через форуми та 

простори, призначені для її представлення або вираження; 

ii) забезпечення доступу до нематеріальної культурної спадщини з дотриманням 

загальноприйнятої практики, що визначає порядок доступу певних аспектів такої спадщини; 

iii) створення установ, які займаються документацією стосовно нематеріальної 

культурної спадщини, та сприяння доступу до них. 

Стаття 14 Освіта, підвищення обізнаності й нарощення потенціалу 
Кожна держав -учасниця, використовуючи всі засоби, які є в її розпорядженні, докладає 

зусиль для: 

a) забезпечення визнання, поваги до та підвищення ролі нематеріальної культурної 

спадщини в суспільстві, зокрема завдяки: 

i) освітнім, інформаційним програмам та програмам підвищення обізнаності, 

спрямованим на широку громадськість, зокрема молодь; 

ii) конкретним освітнім програмам і програмам підготовки кадрів, призначеним для 

відповідних спільнот та груп; 

iii) діяльності з нарощення потенціалу в галузі охорони нематеріальної культурної 

спадщини, зокрема управлінню та науковим дослідженням; 

iv) неформальним способам передачі знань; 

b) інформування громадськості про небезпеки, що загрожують такій спадщині, а також 

про діяльність, що здійснюється на виконання цієї Конвенції; 

c) сприяння освіті з питань захисту природних просторів та пам’ятних місць, існування 

яких є необхідним для вираження нематеріальної культурної спадщини. 

Стаття 15 Участь спільнот, груп та окремих осіб 
Кожна держава-учасниця в рамках своєї діяльності з охорони нематеріальної 

культурної спадщини прагне забезпечити якнайширшу участь спільнот, груп та, у відповідних 

випадках, окремих осіб, які створюють, зберігають і передають таку спадщину, а також 

активно залучати їх до управління такою спадщиною. 

IV. Охорона нематеріальної культурної спадщини на міжнародному рівні 

Стаття 16 Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства 
1. Для забезпечення більшої наочності нематеріальної культурної спадщини, сприяння 

поглибленню усвідомлення її значення та заохочення діалогу на основі поваги до культурного 

різноманіття Комітет за пропозицією відповідних держав-учасниць складає, оновлює та 

публікує Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства. 

2. Комітет розробляє та подає на затвердження Генеральної асамблеї критерії 

складання, оновлення та публікації зазначеного Репрезентативного списку. 
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Стаття 17 Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової 

охорони 
1. Для вжиття відповідних заходів з охорони Комітет складає, оновлює та публікує 

Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони, та включає 

таку спадщину до цього Списку на прохання відповідної держави-учасниці. 

2. Комітет розробляє та подає на затвердження Генеральної асамблеї критерії 

складання, оновлення та публікації зазначеного Списку. 

3. У випадках надзвичайної терміновості, – об’єктивні критерії яких затверджуються 

Генеральної асамблеєю на основі пропозиції Комітету, – він може, проконсультувавшись із 

заінтересованою державною-учасницею, унести об’єкт відповідної спадщини до Списку, 

згаданого в пункті 1. 

Стаття 18 Програми, проекти та заходи з охорони нематеріальної культурної спадщини 
1. На основі пропозицій, що подаються державами-учасницями, та відповідно до 

розроблених Комітетом критеріїв, затверджених Генеральною асамблеєю, Комітет здійснює 

періодичний відбір та сприяє здійсненню національних, субрегіональних або регіональних 

програм, проектів і заходів з охорони спадщини, які, на його думку, найліпше відображають 

принципи та цілі цієї Конвенції, з урахуванням особливих потреб країн, що розвиваються. 

2. Для цього він отримує, розглядає та затверджує заявки на надання міжнародної 

допомоги, сформульовані державами-учасницями для підготовки таких пропозицій. 

3. Комітет супроводжує здійснення зазначених програм, проектів і заходів поширенням 

передової практики у формах, які будуть ним визначені. 

V. Міжнародне співробітництво та допомога 

Стаття 19 Співробітництво 
1. Для цілей цієї Конвенції міжнародне співробітництво включає, inter alia, обмін 

інформацією та досвідом, спільні ініціативи, а також створення механізму надання допомоги 

державам-учасницям в їхніх зусиллях, спрямованих на охорону нематеріальної культурної 

спадщини. 

2. Без обмеження положень їхнього національного законодавства та норм звичаєвого 

права й практики держави-учасниці визнають, що охорона нематеріальної культурної 

спадщини становить спільний інтерес для людства, та для цього зобов’язуються 

співробітничати на двосторонньому субрегіональному, регіональному та міжнародному 

рівнях. 

Стаття 20 Цілі міжнародної допомоги 
Міжнародна допомога може надаватися для таких цілей: 

a) охорони спадщини, унесеної до Списку нематеріальної культурної спадщини, що 

потребує негайної охорони; 

b) підготовки переліків у значенні статей 11 та 12; 

c) підтримки програм, проектів і заходів, що здійснюються на національному, 

субрегіональному та регіональному рівнях та спрямовані на охорону нематеріальної 

культурної спадщини; 

d) будь-якої іншої мети, яку Комітет може визнати необхідною. 

Стаття 21 Форми міжнародної допомоги 
Допомога, що надається Комітетом державі-учасниці, регламентується оперативними 

директивами, передбаченими в статті 7, а також угодою, передбаченою в статті 24, і може 

набувати таких форм: 

a) дослідження, що стосуються різних аспектів охорони; 

b) надання послуг експертів та спеціалістів-практиків; 

c) підготовки всього необхідного персоналу; 

d) розробки нормативних та інших заходів; 

e) створення та забезпечення функціонування інфраструктур; 

f) надання обладнання та ноу-хау; 
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g) інших форми фінансової й технічної допомоги, зокрема у відповідних випадках 

надання позик з низькими процентними ставками та пожертв. 

Стаття 22 Умови надання міжнародної допомоги 
1. Комітет установлює процедуру розгляду заявок на міжнародну допомогу й визначає, 

яка інформація повинна бути включена до заявок, наприклад передбачені заходи, необхідні дії 

та оцінка пов’язаних з ними витрат. 

2. У термінових випадках заявка на отримання допомоги розглядається Комітетом на 

пріоритетній основі. 

3. Для прийняття рішення Комітет проводить такі дослідження та консультації, які він 

уважає необхідними. 

Стаття 23 Заявки на міжнародну допомогу 
1. Кожна держава-учасниця може подати Комітетові заявку на міжнародну допомогу з 

охорони нематеріальної культурної спадщини, що є на її території. 

2. Така заявка може бути також подана спільно двома чи більш ніж двома державами-

учасницями. 

3. Заявка повинна містити інформацію, передбачену в пункті 1 статті 22, та необхідну 

документацію. 

Стаття 24 Роль держав-учасниць, що є бенефіціарами 
1. Відповідно до положень цієї Конвенції міжнародна допомога, що надається, 

регулюється угодою між державою-учасницею, що є бенефіціаром, та Комітетом. 

2. Як загальне правило, держава-учасниця, що є бенефіціаром, залежно від коштів, що 

є в її розпорядженні, бере участь у покритті витрат, пов’язаних із заходами охорони, на які 

надається міжнародна допомога. 

3. Держава-учасниця, що є бенефіціаром, подає Комітетові звіт про використання 

допомоги, що надається для охорони нематеріальної культурної спадщини. 

VI. Фонд нематеріальної культурної спадщини 

Стаття 25 Характер та ресурси Фонду 
1. Цим засновується Фонд нематеріальної культурної спадщини (далі – Фонд). 

2. Цей Фонд складається із цільових фондів, створених відповідно до Положення про 

фінанси ЮНЕСКО. 

3. Кошти Фонду складаються з: 

a) внесків держав-учасниць; 

b) коштів, асигнованих з цією метою Генеральною конференцією ЮНЕСКО; 

c) внесків, пожертв або заповіданого майна, які можуть бути надані: 

i) іншими державами; 

ii) організаціями й програмами системи Організації Об’єднаних Націй, зокрема 

Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, та іншими міжнародними організаціями; 

iii) державними або приватними органами чи приватними особами; 

d) будь-яких процентних нарахувань на кошти цього Фонду; 

e) сум зборів та надходжень від заходів, організованих на користь Фонду; 

f) будь-яких інших коштів, передбачених Положенням про Фонд, розробленим 

Комітетом. 

4. Комітет приймає рішення про використання коштів на підставі керівних вказівок 

Генеральної асамблеї. 

5. Комітет може приймати внески та допомогу в інших формах, передбачених для 

загальних або конкретних цілей, пов’язаних з визначеними проектами, за умови, що такі 

проекти схвалені Комітетом. 

6. Унесення внесків до Фонду не може супроводжуватися жодними політичними, 

економічними чи іншими умовами, не сумісними із цілями, які має ця Конвенція. 

Стаття 26 Внески держав-учасниць до Фонду 
1. Без шкоди для будь-якого додаткового добровільного внеску держави-учасниці цієї 

Конвенції зобов’язуються вносити до Фонду принаймні раз на два роки внески, сума яких, що 
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розраховується за єдиною процентною ставкою, яка застосовується для всіх держав, 

визначається Генеральною асамблеєю. Рішення Генеральної асамблеї із цього питання 

приймається більшістю присутніх держав-учасниць, що беруть участь у голосуванні, які не 

зробили заяви, передбаченої в пункті 2 цієї статті. У жодному разі зазначений внесок держави-

учасниці не перевищує 1% її внеску до звичайного бюджету ЮНЕСКО. 

2. Однак будь-яка держава, зазначена в статті 32 або в статті 33 цієї Конвенції, під час 

здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи 

приєднання може зробити заяву, що вона не буде зобов’язана положеннями пункту 1 цієї 

статті. 

3. Держава-учасниця цієї Конвенції, яка зробила заяву, передбачену в пункті 2 цієї 

статті, докладає зусиль, щоб відкликати свою заяву, повідомивши про це Генеральному 

секретарю ЮНЕСКО. Проте відкликання заяви набирає чинності стосовно внеску, який 

повинна сплатити ця держава, лише з дати відкриття наступної сесії Генеральної асамблеї. 

4. Щоб Комітет міг ефективно планувати свою діяльність, внески держав-учасниць цієї 

Конвенції, що зробили заяви, передбачені в пункті 2 цієї статті, повинні вноситися регулярно, 

принаймні раз на два роки, та повинні, наскільки це можливо, наближатися до суми внесків, 

які вони повинні були вносити у випадку, якби вони були зобов’язані положеннями пункту 2 

цієї статті. 

5. Будь-яка держава-учасниця цієї Конвенції, що має заборгованість за своїм 

обов’язковим або добровільним внеском за поточний рік та календарний рік, що 

безпосередньо передує йому, не може бути обрана членом Комітету; це положення не 

застосовується до перших виборів. Повноваження такої держави, що вже є членом Комітету, 

закінчуються під час будь-яких виборів, передбачених у статті 6 цієї Конвенції. 

Стаття 27 Додаткові добровільні внески до Фонду 
Держави-учасниці, які бажають зробити добровільні внески, що є додатковими 

стосовно тих, які передбачено в статті 26, інформують про це Комітет якомога швидше, щоб 

він міг відповідним чином планувати свою діяльність. 

Стаття 28 Міжнародні кампанії зі збору коштів 
Держави-учасниці, наскільки це є можливим, надають підтримку міжнародним 

кампаніям зі збору коштів для Фонду, які організовуються під егідою ЮНЕСКО. 

 

VII. Звіти 

Стаття 29 Звіти держав-учасниць 
Держави-учасниці подають Комітетові, дотримуючися форми та періодичності, що 

визначаються Комітетом, звіти про законодавчі, регулятивні та інші заходи, ужиті для 

виконання цієї Конвенції. 

Стаття 30 Звіти Комітету 
1. На кожній сесії Генеральної асамблеї Комітет подає їй звіт, що готується на основі 

його діяльності й тих звітів держав-учасниць, про які йдеться у викладеній вище статті 29. 

2. Цей звіт доводиться до відома Генеральної конференції ЮНЕСКО. 

VIII. Перехідні положення 

Стаття 31 Зв’язок з проголошенням шедеврів усної та  

нематеріальної спадщини людства 
1. Комітет уносить до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини 

шедеври усної та нематеріальної спадщини людства, проголошені до набрання чинності цією 

Конвенцією. 

2. Включення зазначених шедеврів до Репрезентативного списку нематеріальної 

культурної спадщини людства жодним чином не визначає наперед критеріїв, які 

встановлюються відповідно до пункту 2 статті 16 стосовно подальших включень. 

3. Після набрання чинності цією Конвенцією не буде здійснюватися жодних подальших 

проголошень. 

IX. Прикінцеві положення 
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Стаття 32 Ратифікація, прийняття або затвердження 
1. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню державами-

членами ЮНЕСКО в порядку, передбаченому їхніми відповідними конституційними 

процедурами. 

2. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або затвердження здаються на 

зберігання Генеральному директору ЮНЕСКО. 

Стаття 33 Приєднання 
1. Ця Конвенція відкрита для приєднання всіх держав, що не є членами ЮНЕСКО, яким 

Генеральна конференція Організації пропонує приєднатися до цієї Конвенції. 

2. Ця Конвенція відкрита також для приєднання територій, що мають повне внутрішнє 

самоврядування, які визнаються як такі Організацією Об’єднаних Націй, але не досягли повної 

незалежності відповідно до резолюції 1514 (XV) Генеральної Асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй та які мають компетенцію в питаннях, що регулюються цією Конвенцією, 

зокрема компетенцію стосовно укладання договорів з таких питань. 

3. Документ про приєднання здається на зберігання Генеральному директору 

ЮНЕСКО. 

Стаття 34 Набрання чинності 
Ця Конвенція набирає чинності через три місяці з дня здачі на зберігання тридцятої 

ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання, але лише 

для тих держав, які здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або документи про 

прийняття, затвердження чи приєднання в зазначений день або раніше. Для будь-якої іншої 

держави-учасниці Конвенція набирає чинності через три місяці після здачі на зберігання її 

ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання. 

Стаття 35 Федеративні або неунітарні конституційні системи 
Стосовно держав-учасниць, які мають федеративний або неунітарний конституційний 

устрій, застосовуються такі положення: 

a) у тому, що стосується положень цієї Конвенції, виконання яких належить до 

юрисдикції федеральної або центральної законодавчої влади, зобов’язання федерального або 

центрального уряду будуть тими самими, що й зобов’язання держав-учасниць, які не є 

федеративними державами; 

b) у тому, що стосується положень цієї Конвенції, застосування яких належить до 

юрисдикції окремих штатів, областей, провінцій або кантонів, які входять до складу федерації 

і які відповідно до існуючої в ній конституційної системи не зобов’язані вживати 

законодавчих заходів, федеральний уряд доводить зазначені положення до відома 

компетентних органів влади штатів, областей, провінцій або кантонів з рекомендацією 

стосовно прийняття їх. 

Стаття 36 Денонсація 
1. Кожна держава-учасниця може денонсувати цю Конвенцію. 

2. Про денонсацію повідомляють письмовим актом, який здається на зберігання 

Генеральному директору ЮНЕСКО. 

3. Денонсація набирає чинності через дванадцять місяців після отримання акта про 

денонсацію. Вона жодним чином не змінює фінансових зобов’язань, прийнятих державою-

учасницею, яка денонсує Конвенцію, до дати набрання чинності виходу з неї. 

Стаття 37 Функції депозитарію 
Генеральний директор ЮНЕСКО як депозитарій цієї Конвенції інформує держави-

члени Організації, держави, що не є членами Організації, зазначені в статті 33, а також 

Організацію Об’єднаних Націй про здачу на зберігання всіх ратифікаційних грамот, 

документів про прийняття, затвердження чи приєднання, передбачених у статтях 32 і 33, а 

також про акти денонсації, передбачені в статті 36. 

Стаття 38 Зміни 
1. Держава-учасниця може за допомогою письмового повідомлення, надісланого 

Генеральному директору ЮНЕСКО, запропонувати зміни до цієї Конвенції. Генеральний 
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директор розсилає таке повідомлення всім державам-учасницям. Якщо протягом шести 

місяців з дати розсилання зазначеного повідомлення не менше половини держав-учасниць 

дадуть позитивні відповіді на цю пропозицію, Генеральний директор подає його наступній 

сесії Генеральної асамблеї для розгляду та можливого прийняття. 

2. Зміни приймаються більшістю у дві третини присутніх держав-учасниць, що беруть 

участь у голосуванні. 

3. Зміни до цієї Конвенції після їхнього прийняття підлягають ратифікації, 

затвердженню чи приєднанню державами-учасницями. 

4. Зміни набирають чинності, але лише стосовно держав, які їх ратифікували, прийняли, 

затвердили або приєдналися до них, через три місяці з дня здачі на зберігання документів, 

зазначених у пункті 3 цієї статті, двома третинами держав-учасниць. У подальшому для 

кожної держави-учасниці, яка ратифікує, прийме, затвердить зміну або приєднається до неї, 

зміна набирає чинності через три місяці з дня здачі на зберігання державою-учасницею її 

ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання. 

5. Процедура, установлена в пунктах 3 й 4, не застосовується до змін до статті 5 

стосовно кількості держав-членів Комітету. Такі зміни набирають чинності з моменту їхнього 

прийняття. 

6. Держава, яка стає учасником цієї Конвенції після набрання чинності змінами 

відповідно до пункту 4 цієї статті, якщо вона не заявляє про інший намір, уважається: 

a) учасницею цієї Конвенції зі змінами, унесеними до неї таким чином; 

b) учасницею цієї Конвенції без змін стосовно будь-якої держави-учасниці, не 

зобов’язаної змінами. 

Стаття 39 Тексти, що мають однакову силу 
Цю Конвенцію складено англійською, арабською, іспанською, китайською, російською 

та французькою мовами, причому всі шість текстів мають однакову силу. 

Стаття 40 Реєстрація 
Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй ця Конвенція 

реєструється в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй на прохання Генерального 

директора ЮНЕСКО. 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

11.12.2017  № 1319 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

09 січня 2018 р.  

за № 20/31472 

 

Про затвердження Порядку ведення Національного переліку елементів 

нематеріальної культурної спадщини України 
 

Відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про охорону 

нематеріальної культурної спадщини», статті 16 Закону України «Про міжнародні договори 

України», статті 16 Закону України «Про культуру», в межах повноважень, 

визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495 (зі змінами), Н АК АЗ УЮ :  

1. Затвердити Порядок ведення Національного переліку елементів нематеріальної 

культурної спадщини України, що додається. 

2. Управлінню стратегічного планування та розвитку (Лавро Є.В.) забезпечити подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва 

Р.В. 

Міністр Є.М. Нищук 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

культури України  

11.12.2017 № 1319 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

09 січня 2018 р.  

за № 20/31472 

 

ПОРЯДОК  

ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної 

спадщини України 
 

І. Загальні положення 
1. Цей Порядок визначає механізм створення та ведення Національного переліку 

елементів нематеріальної культурної спадщини України – державної інформаційної системи, 

що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та доступ до інформації про 

наявні на території України елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх охорони 

(далі – Національний перелік). 

2. У цьому Порядку терміни вживають у таких значеннях: 

елемент нематеріальної культурної спадщини (елемент НКС) – форма вираження 

нематеріальної культурної спадщини, що передається від покоління до покоління, постійно 
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відтворюється спільнотами та групами і проявляється, зокрема, в усних традиціях, 

виконавському мистецтві, звичаях, обрядах, святкуваннях, знаннях і практиках, що 

стосуються природи та Всесвіту, навичках, пов’язаних із традиційними ремеслами 

(народними художніми промислами), виховними й освітніми традиціями тощо; 

життєздатність елемента НКС – такий стан функціонування елемента НКС, який не 

містить ризиків для безперервної передачі цієї спадщини від покоління до покоління; 

ідентифікація елементів НКС – виявлення, дослідження, фіксація на електронних 

носіях інформації елементів НКС, створення і ведення їх переліків; 

місцевий перелік елементів НКС – інформаційна база, що забезпечує збирання, 

накопичення, обробку, захист, облік і доступ до інформації щодо наявних у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці елементів НКС з метою їх охорони; 

носій нематеріальної культурної спадщини – окрема особа або група(и) осіб, які є 

носіями та зберігачами знань про елементи НКС і відтворюють їх; 

облікова картка елемента НКС – документ, що містить відомості про елемент НКС та 

визначає заходи з його охорони; 

охорона елемента НКС – система заходів, вжитих з метою забезпечення життєздатності 

елемента НКС, що включає його ідентифікацію, документування, дослідження, збереження, 

захист, популяризацію, підвищення його ролі та передання наступним поколінням, а також 

відродження різних аспектів такої спадщини; 

термін «нематеріальна культурна спадщина» (далі – НКС) вживається у значенні, 

наведеному у Законі України «Про культуру»; 

галузь НКС, представлена елементом НКС, визначається відповідно до частини другої 

статті 2 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, прийнятої 17 жовтня 

2003 року у м. Парижі (далі – Конвенція). 

3. Національний перелік формується на підставі інформації, що міститься в обліковій 

картці елемента НКС, допоміжних матеріалах, які фіксують і демонструють елемент НКС 

(аудіо-, фото-, відеоматеріали, що зберігаються на окремих електронних носіях інформації 

(оптичний диск, карта пам’яті, флеш-пам’ять, твердий диск) (далі – допоміжні матеріали)). 

4. Елемент НКС, що включається до Національного переліку, повинен відповідати 

таким критеріям: 

представляти принаймні одну галузь НКС, визначену Конвенцією; 

представляти традиційну українську культуру або традиційні культури національних 

меншин, що проживають на території України; 

визнаватися спільнотами або групою осіб як їх НКС; 

пройти процес передання від покоління до покоління на дату подання клопотання про 

його включення до Національного переліку; 

застосовуватися на практиці (функціонувати) на дату подання клопотання про його 

включення до Національного переліку. 

5. До Національного переліку не включаються елементи НКС, які: 

можуть спричиняти шкоду життю і здоров’ю людини; 

спрямовані на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі; 

є об’єктами авторського права та/або мають запатентовану назву. 

6. До Національного переліку включаються такі відомості: 

назва елемента НКС; 

охоронний номер; 

галузь НКС, представлена елементом НКС; 

ареал сучасного побутування; 

носій (носії) елемента НКС (за згодою); 

установа, організація, що вживає заходів для охорони елемента НКС; 

дата і номер рішення про включення елемента НКС до Національного переліку (або про 

виключення з нього). 

7. Ведення Національного переліку здійснює Мінкультури. 
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Національний перелік ведеться у паперовій та електронній формах. 

Електронна версія Національного переліку оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Мінкультури. 

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України 

затверджується наказом Мінкультури. 

ІІ. Порядок включення елементів НКС до  

Національного переліку та внесення змін до нього 
1. Клопотання про включення елемента НКС до Національного переліку та внесення 

змін до нього (зміна відомостей про елемент НКС, виключення елемента НКС з Національного 

переліку) можуть подавати до Мінкультури органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації всіх форм власності, творчі спілки, 

громадські об’єднання, діяльність яких пов’язана з охороною НКС (далі – ініціатори). 

До клопотання додаються: 

облікова картка елемента нематеріальної культурної спадщини України, складена за 

зразком згідно з додатком до цього Порядку; 

допоміжні матеріали. 

Інформація щодо включення елемента НКС до місцевого переліку елементів НКС 

зазначається в обліковій картці. Включення елемента НКС до місцевого переліку елементів 

НКС не є обов’язковою умовою для включення елемента до Національного переліку. 

2. Клопотання про включення елемента НКС приймається Мінкультури двічі на рік (до 

15 квітня та 15 жовтня). 

3. Мінкультури перевіряє повноту поданого пакета документів, здійснює технічну 

перевірку електронних носіїв інформації, на яких містяться допоміжні матеріали. 

У разі подання документів не в повному обсязі або виявлення технічних недоліків 

електронних носіїв інформації, на яких збережено допоміжні матеріали, Мінкультури у строк, 

що не перевищує 15 календарних днів з дня, наступного за днем надходження клопотання, 

повертає його ініціатору із зазначенням підстав повернення та пропозиціями щодо усунення 

відповідних недоліків. 

Після усунення недоліків клопотання подається повторно до настання однієї з 

граничних дат, визначених пунктом 2 цього розділу. 

Клопотання, які відповідають вимогам, визначеним у пункті 1 цього розділу, 

Мінкультури передає на розгляд Експертній раді з питань нематеріальної культурної 

спадщини при Міністерстві культури України, яка діє відповідно до Положення про 

Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури 

України, затвердженого наказом Мінкультури від 22 травня 2017 року № 439, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за № 736/30604 (далі – Експертна рада). 

4. Експертна рада у строк, що не перевищує 30 днів з дати надходження пакета 

документів, готує рішення про достовірність поданої інформації, достатність допоміжних 

матеріалів, відповідність елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу І цього 

Порядку, стан життєздатності елемента НКС, ареал його сучасного побутування (поширення 

інформації) та пропозиції щодо його включення до Національного переліку. 

До роботи Експертної ради можуть залучатися інші фахівці, незалежні експерти, що не 

є членами Експертної ради. 

5. Експертна рада на черговому засіданні на підставі поданих документів та 

експертного(их) висновку(ів) приймає рішення, в якому зазначаються відомості щодо: 

достатності і достовірності інформації про елемент НКС в обліковій картці та 

допоміжних матеріалах; 

відповідності елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу І цього Порядку; 

ареалу його сучасного побутування (поширення інформації); 

життєздатності елемента НКС, ризиків та загроз щодо його подальшого 

функціонування (у разі включення елемента НКС до Національного переліку). 
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Крім зазначених відомостей, у рішенні надається рекомендація (включити елемент 

НКС до Національного переліку; внести зміни до відомостей про елемент НКС; відхилити 

клопотання у зв’язку з невідповідністю елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 

розділу І цього Порядку; повернути документи ініціатору для усунення недоліків в обліковій 

картці та допоміжних матеріалах (із зазначенням недоліків, які належить виправити)). 

6. Наказ Мінкультури про включення елемента НКС до Національного переліку або про 

внесення змін до нього, прийнятий за результатами розгляду рекомендацій Експертної ради, 

не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття доводиться до відома Експертної 

ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури та в 

інший прийнятний спосіб. 

7. Елементу НКС у разі включення його до Національного переліку присвоюється 

охоронний номер, який не може дублюватися. 

Охоронний номер елемента НКС складається з цілого числа та літер «н.к.с.», що 

розділені крапкою. 

Охоронний номер елемента НКС не може бути використаний повторно. 

8. Клопотання про включення елемента НКС до Національного переліку та про 

внесення змін до нього, відхилене Мінкультури або повернуте для усунення недоліків, може 

бути повторно подано до настання однієї з граничних дат, визначених пунктом 2 цього 

розділу. 

9. Виключення елемента НКС з Національного переліку можливе за рекомендацією 

Експертної ради в порядку, визначеному пунктами 4, 5 цього розділу, та за результатами 

моніторингу стану життєздатності елемента НКС. 

ІІІ. Зберігання інформації про елементи НКС 
1. Оригінали облікових карток і допоміжних матеріалів, рішення Експертної ради 

зберігаються в Мінкультури. 

2. Облікова картка, допоміжні матеріали та рішення щодо елемента НКС, включеного 

до Національного переліку, долучаються до відповідного запису в електронній версії 

Національного переліку. 

3. Рішення щодо елемента НКС, виключеного з Національного переліку, розміщуються 

у відповідних розділах його електронної версії. 

ІV. Заходи для охорони та моніторингу стану життєздатності елементів НКС 
1. Мінкультури у строк, що не перевищує 30 днів з дати включення елемента НКС до 

Національного переліку, надсилає органу виконавчої влади Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим у сфері культури, структурним підрозділам у сфері культури обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – органи у сфері 

культури) копії облікової картки елемента НКС, допоміжних матеріалів, рішення Експертної 

ради, а також рекомендації та пропозиції щодо забезпечення охорони елемента НКС (за 

наявності). 

2. З метою забезпечення охорони елементів НКС, включених до Національного 

переліку, здійснюється моніторинг життєздатності елементів НКС (далі – моніторинг). 

Моніторинг здійснюють органи у сфері культури та Український центр культурних 

досліджень (далі – УЦКД). 

3. Органи у сфері культури подають до УЦКД з урахуванням директив Міжурядового 

комітету з охорони НКС таку інформацію: 

1) до 20 листопада щороку: 

щодо стану наявних у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць 

елементів НКС, включених до Національного переліку та Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної спадщини людства і Списку нематеріальної культурної спадщини, 

що потребує термінової охорони (далі – списки ЮНЕСКО); 

щодо стану реалізації положень Конвенції; 
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2) до 31 серпня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елемента 

НКС до відповідного списку ЮНЕСКО, для підготовки відповідно до статті 29 Конвенції 

звітів Міжурядовому комітету з охорони НКС: 

щодо наявних у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць елементів 

НКС, включених до списків ЮНЕСКО; 

щодо вжитих заходів для охорони елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО. 

Форми подання такої інформації затверджуються наказом Мінкультури. 

4. УЦКД на підставі поданої органами у сфері культури інформації та власних 

досліджень подає до Мінкультури: 

до 20 грудня щороку – узагальнений звіт про стан реалізації Конвенції та 

моніторингове дослідження про стан життєздатності елементів НКС, включених до 

Національного переліку та списків ЮНЕСКО, в якому зазначаються фактори, що впливають 

на життєздатність елементів НКС, заплановані і вжиті заходи для охорони елементів НКС та 

їх результати; 

до 01 жовтня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елемента НКС 

до відповідного списку ЮНЕСКО, – моніторингове дослідження про стан життєздатності 

елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО, заплановані та вжиті заходи для охорони 

елементів НКС та їх результати. 

5. Матеріали, зазначені у пункті 4 цього розділу, Мінкультури протягом п’яти робочих 

днів з дати надходження передає на розгляд Експертній раді. 

Експертна рада не пізніше ніж через 30 днів з дати надходження зазначених матеріалів 

рекомендує Мінкультури: 

вимагати оновлення всіх матеріалів на елемент НКС у разі виявлення недостовірної 

інформації; 

вжити невідкладних заходів для забезпечення збереження елемента НКС у разі 

погіршення стану його життєздатності; 

виключити елемент НКС з Національного переліку в разі, якщо він перестав 

відповідати одному з критеріїв, визначених пунктом 4 розділу І цього Порядку. 

 

 

Начальник управління  

стратегічного планування  

та розвитку 

 

 

Є.В. Лавро 
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 Додаток  

до Порядку ведення  

Національного переліку  

елементів нематеріальної  

культурної спадщини України  

(пункт 1 розділу ІІ) 

ЗРАЗОК 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА 

елемента нематеріальної культурної спадщини України 
 

 

(офіційна/визнана назва елемента нематеріальної культурної спадщини, до 10 слів) 

інша назва елемента нематеріальної культурної спадщини 

(за потреби/наявності) 

 

 

 

(назва, яку використовує(ють) громада(и), група(и), окрема(і) особа(и), пов’язана 

з побутуванням елемента нематеріальної культурної спадщини, або назва, під якою елемент 

нематеріальної культурної спадщини вже відомий) 

1. Загальна характеристика елемента нематеріальної культурної спадщини 

Ареал сучасного побутування елемента 

нематеріальної культурної спадщини 

Адміністративно-територіальна одиниця чи її 

частина (Автономна Республіка Крим, 

область, район, місто, селище, село), в якій 

зосереджено елемент НКС 

Ареал історичного побутування елемента 

нематеріальної культурної спадщини 

За наявності інформації 

Носій(ї) елемента нематеріальної 

культурної спадщини, що має(ють) 

безпосередній зв’язок з елементом НКС 

та вважає(ють)  його частиною своєї 

спадщини 

Громада(и), група(и), окрема(і) особа(и) 

Галузь спадщини, яку представляє 

елемент нематеріальної культурної 

спадщини 

Відмітити потрібне:  

усні традиції та форми вираження;  

виконавське мистецтво; 

звичаї, обряди, святкування; 

знання та практики, що стосуються 

природи і Всесвіту; 

традиційні ремесла; 

інше (зазначити іншу галузь, яку 

представляє елемент нематеріальної 

культурної спадщини) 

Стислий опис елемента 

 

До 500 слів 

Матеріальні предмети, пов’язані з 

елементом нематеріальної культурної 

спадщини 

За наявності – сировина, інструменти, одяг, 

ритуальні предмети, певне місце тощо, які 

пов’язані з побутуванням елемента 

нематеріальної культурної спадщини та без 

яких неможливе його застосування на практиці. 

До 200 слів 
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Стисле визначення стану життєздатності 

елемента нематеріальної культурної 

спадщини 

Опис стану життєздатності: 

вік носіїв елемента нематеріальної 

культурної спадщини та середній вік інших 

членів громади (групи), які цікавляться 

елементом (слухачів, глядачів, учасників 

обрядів, споживачів традиційних знань, 

користувачів виробів народних промислів 

тощо); 

широта охоплення елементом 

нематеріальної культурної спадщини членів 

громади (кількість носіїв) та ареал поширення 

елемента нематеріальної культурної спадщини; 

способи передачі елемента нематеріальної 

культурної спадщини в громаді від покоління 

до покоління, опис цього процесу; 

загрози сучасному побутуванню елемента 

нематеріальної культурної спадщини або 

ризики, що можуть виникнути в майбутньому 

для побутування елемента (за наявності); 

необхідність вжиття заходів із забезпечення 

життєздатності елемента нематеріальної 

культурної спадщини на цей час, опис заходів, 

необхідних для усунення існуючих загроз або 

уникнення майбутніх ризиків, для збереження 

елемента нематеріальної культурної спадщини. 

До 500 слів 

Подібні елементи нематеріальної 

культурної спадщини, які існують у 

сусідніх адміністративно-територіальних 

одиницях чи їх частинах (за наявності 

інформації) 

Вказуються елементи нематеріальної 

культурної спадщини, що подібні до елемента 

нематеріальної культурної спадщини, на який 

заповнюється облікова картка 

Інформація щодо включення елемента 

нематеріальної культурної спадщини до 

місцевого переліку елементів 

нематеріальної культурної спадщини 

(інформаційної системи, що забезпечує 

збирання, накопичення, обробку, захист, 

облік та доступ до інформації про наявні 

в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці елементи 

нематеріальної культурної спадщини з 

метою їх охорони) 

За наявності 

2. Заходи з охорони елемента нематеріальної культурної спадщини 

Зазначаються заходи, які проведено та плануються для забезпечення життєздатності 

елемента, рівень залучення до них членів громади, носіїв елемента: ідентифікація, 

документування, дослідження, збереження, захист, популяризація, передання наступним 

поколінням, інші заходи. 

До 500 слів 

3. Участь заінтересованих сторін у підготовці облікової картки 

Зазначаються підприємства, установи, організації, громади, групи, окремі особи, в тому 

числі носії елемента, які та в який спосіб брали участь у підготовці облікової картки  
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4. Згода носія(їв) елемента нематеріальної культурної спадщини на його 

занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 

України, спосіб її отримання 

письмова згода 

згода, зафіксована аудіозаписом 

згода, зафіксована відеозаписом 

згода не запитувалася (нижче зазначити причину) 

 

5. Допоміжні матеріали, що презентують елемент нематеріальної культурної 

спадщини 

Назва Кількість Стислий опис  

зображеного 

(зафіксованого) у 

фото-, аудіо-, 

відеоматеріалах 

Дата 

виконання 

(день, 

місяць, 

рік) 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, 

науковий ступінь, 

вчене звання (за 

наявності) особи, яка 

підготувала 

допоміжні матеріали  

Фотоматеріали  До 10 од.    

Аудіоматеріали  До 5 записів 

не більше  

30 хв. 

   

Відеоматеріали До 5 записів 

не більше 

30 хв. 

   

Інше  

(за наявності) 

    

 

До облікової картки може додаватися інформація про наявні інформаційні ресурси 

щодо елемента нематеріальної культурної спадщини, зокрема друковані джерела, посилання 

в мережі Інтернет. Перелік джерел подається згідно з правилами бібліографічного опису. 

6. Облікову картку підготовлено 

Посада,  

найменування 

організації 

Спеціальність, науковий 

ступінь, вчене звання  

(за наявності) 

П.І.Б. Підпис Дата 

складення 

 

 

    

 

Посада 

(зазначається посада керівника 

відповідального структурного 

підрозділу органу виконавчої 

влади, органу місцевого 

самоврядування або уповноваженої 

особи установи, організації, 

громадського об’єднання тощо, 

відповідального(ї) за підготовку 

облікової картки) 

 

____________________________ 

(підпис) 

М.П. 

(за наявності) 

 

Ініціали, прізвище 

 

 

Начальник управління стратегічного  

планування та розвитку       Є.В. Лавро 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

 

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

 

{Вводиться в дію Постановою ВР № 4005-XII від 24.02.94, ВВР, 1994, № 27, ст.219} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 6, 

ст. 49 № 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, № 31, ст.199 № 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, 

№ 10, ст. 36 № 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - редакція набирає чинності 

одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік № 1288-

XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34 № 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38 № 

2788-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 7, ст.52 № 3037-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, 

ст.190 № 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300 № 1745-IV від 03.06.2004, ВВР, 2004, 

№ 36, ст.434 № 2137-IV від 02.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.38 № 3078-IV від 15.11.2005, ВВР, 

2006, № 5-6, ст.74 № 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184 № 3421-IV від 09.02.2006, 

ВВР, 2006, № 22, ст.199 № 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444 № 107-VI від 

28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року} 

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, 

ст.486 № 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343 № 4565-VI від 22.03.2012, ВВР, 2012, 

№ 51, ст.574 № 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502 № 5395-VI від 02.10.2012, ВВР, 

2013, № 40, ст.535 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 № 1193-VII від 

09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873 № 1602-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст. 2024 № 

77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, 

ст.44 № 2530-VIII від 06.09.2018} 

{У тексті Закону слова «державної виконавчої влади» замінено словами «виконавчої 

влади», слова «місцевого і регіонального самоврядування» і «місцевого та регіонального 

самоврядування» замінено словами «місцевого самоврядування», слова «санітарно-гігієнічна» 

(крім абзацу дев’ятого статті 33), «продукти харчування» та «Міністерство охорони 

здоров’я України» у всіх відмінках замінено відповідно словами «санітарно-епідеміологічна», 

«харчові продукти» та «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» у 

відповідних відмінках, слова «Міністерства оборони України», «Міністерства внутрішніх 

справ України», «Міністерством економіки України», «Міністерством фінансів України», 

«Державного комітету у справах охорони державного кордону України», «Державним 

комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації» замінено відповідно 

словами «центрального органу виконавчої влади з питань оборони», «центрального органу 

виконавчої влади з питань внутрішніх справ», «центральним органом виконавчої влади в галузі 

економіки», «центральним органом виконавчої влади з питань фінансів», «центрального 

органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону», «центральним органом 

виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації» згідно із Законом № 

3037-III від 07.02.2002} 

{У тексті Закону слова «Державного лікувально-оздоровчого управління» замінено 

словами «Державного управління справами» згідно із Законом № 2137-IV від 02.11.2004} 

{У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони 

здоров’я» в усіх відмінках замінено словами «центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному 

відмінку; слова «установи та заклади», «установи і заклади» в усіх відмінках виключено; слова 

«центрального органу виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої 

влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади у справах охорони 
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державного кордону, центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань» 

замінено словами «центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику 

у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту 

державного кордону, виконання кримінальних покарань» згідно із Законом № 5460-VI від 

16.10.2012} 

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних 

органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації 

державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні. 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять 

У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значенні: 

санітарне та епідемічне благополуччя населення – це стан здоров’я населення та 

середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на 

усталеному рівні для даної території, умови проживання сприятливі для населення, а 

параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах, визначених 

санітарними нормами; 

середовище життєдіяльності людини (далі – середовище життєдіяльності) – сукупність 

об’єктів, явищ і факторів навколишнього середовища (природного і штучно створеного), що 

безпосередньо оточують людину і визначають умови її проживання, харчування, праці, 

відпочинку, навчання, виховання тощо; 

фактори середовища життєдіяльності – будь-які біологічні (вірусні, пріонні, 

бактеріальні, паразитарні, генетично модифіковані організми, продукти біотехнології тощо), 

хімічні (органічні і неорганічні, природні та синтетичні), фізичні (шум, вібрація, ультразвук, 

інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче та інші види випромінювання), соціальні 

(харчування, водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо) та 

інші фактори, що впливають або можуть впливати на здоров’я людини чи на здоров’я 

майбутніх поколінь; 

шкідливий вплив на здоров’я людини – вплив факторів середовища життєдіяльності, 

що створює загрозу здоров’ю, життю або працездатності людини чи здоров’ю майбутніх 

поколінь; 

безпечні умови для людини – стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня 

небезпека шкідливого впливу його факторів на людину; 

сприятливі умови життєдіяльності людини – стан середовища життєдіяльності, при 

якому відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров’я людини і є можливості 

для забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій організму; 

санітарно-епідемічна ситуація – стан середовища життєдіяльності та обумовлений ним 

стан здоров’я населення на певній території в конкретно визначений час; 

санітарно-епідеміологічний норматив (гігієнічний норматив, епідеміологічний 

показник, протиепідемічний норматив) – встановлене дослідженнями припустиме 

максимальне або мінімальне кількісне та (або) якісне значення показника, що характеризує 

фактор середовища життєдіяльності за медичними критеріями (параметрами) його 

безпечності для здоров’я людини та здоров’я майбутніх поколінь, а також стан здоров’я 

населення за критеріями захворюваності, розповсюджуваності хвороб, фізичного розвитку, 

імунітету тощо; 

державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні 

правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, 

гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, 

санітарні регламенти (далі – санітарні норми) – обов’язкові для виконання нормативно-правові 

акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища 
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життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров’ю і 

життю людини та майбутніх поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження 

інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення; 

вимоги безпеки для здоров’я і життя людини – розроблені на основі медичної науки 

критерії, показники, гранично допустимі межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, 

норми, регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки для здоров’я і життя людини), 

розроблення, обґрунтування, контроль і нагляд за якими відноситься виключно до медичної 

професійної компетенції; 

небезпечний фактор – будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, 

матеріал або продукт, що впливає або за певних умов може негативно впливати на здоров’я 

людини; 

санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи (далі – санітарні заходи) – 

комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, 

екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення 

шкідливого впливу на людину факторів середовища життєдіяльності, запобігання 

виникненню і поширенню інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань 

(отруєнь) та їх ліквідацію; 

державна санітарно-епідеміологічна експертиза – це вид професійної діяльності органів 

державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні об’єктів 

експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об’єктах, встановленні 

відповідності об’єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а у разі відсутності 

відповідних санітарних норм – в обґрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об’єкта для 

здоров’я та життя людини; 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи – документ установленої 

форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об’єкта державної санітарно-

епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини, 

затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов’язковим для 

виконання власником об’єкта експертизи; 

об’єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи – будь-яка діяльність, 

технологія, продукція та сировина, проекти нормативних документів, реалізація 

(функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров’я людини, а також 

діючі об’єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив 

встановлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення 

встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 
{Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3038-VI від 17.02.2011} 

санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі – гігієнічний сертифікат) – разовий 

документ, виданий органами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує 

безпеку для здоров’я та життя людини окремих видів товарів широкого вжитку (парфумерно-

косметичних виробів, товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо) 

на підставі результатів проведених санітарно-хімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, 

радіологічних, мікробіологічних та інших досліджень; 
{Абзац сімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5316-VI від 02.10.2012, № 1602-VII 

від 22.07.2014} 

масові неінфекційні захворювання (отруєння) – масові захворювання, виникнення яких 

зумовлено впливом біологічних, фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища 

життєдіяльності, у тому числі об’єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, 

робіт, послуг; 
{Абзац дев’ятнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац двадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац двадцять перший статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

ризик – можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків від негативного впливу 

об’єктів санітарних заходів протягом певного періоду часу; 
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5316-17#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3078-15
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аналіз ризику – процес, що складається з трьох взаємозв’язаних компонентів: оцінка 

ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик; 
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

оцінка ризику – науково обґрунтований процес, який складається з ідентифікації та 

характеристики небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику; 
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

управління ризиком – процес вибору альтернативних рішень на підставі результатів 

оцінки ризику та, у разі необхідності, вибору і впровадження відповідних засобів управління 

(контролю), включаючи регуляторні заходи; 
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

повідомлення про ризик – взаємний обмін інформацією про ризик між спеціалістами з 

оцінки ризику, особами, що здійснюють управління ризиком, заінтересованими торговими 

партнерами та іншими заінтересованими сторонами; 
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

{Абзац двадцять сьомий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац двадцять восьмий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

прикордонні інспекційні пости – потужності (об’єкти), розташовані у пункті пропуску 

(пункті контролю) через державний кордон, включаючи пункти на автомобільних шляхах, 

залізничних станціях, аеропортах, морських і річкових портах, де в разі потреби здійснюється 

відповідний медичний огляд пасажирів, екіпажів, бригад тощо з метою виявлення осіб з 

симптомами інфекційних хвороб; 
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005; в редакції Закону № 2530-VIII від 

06.09.2018} 

{Абзац тридцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац тридцять перший статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац тридцять другий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац тридцять третій статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац тридцять четвертий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Абзац тридцять п’ятий статті 1 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

Термін «харчовий продукт» вживається у значенні, наведеному в Законі України »Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 
{Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014} 

{Стаття 1 в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002} 

Стаття 1-

1. Сфера дії Закону Положення цього Закону не поширюються на харчові 

продукти, крім харчових продуктів, щодо яких проводяться санітарно-епідеміологічні 

розслідування захворювань, спричинених інфекційними хворобами, масовими 

неінфекційними захворюваннями, отруєннями та радіаційним ураженням людей. 
{Закон доповнено статтею 1-1 згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014} 

Стаття 2. Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення 

Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення (санітарне законодавство) базується на Конституції України і складається з Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, цього Закону, законів України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про 

запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист 

населення», інших нормативно-правових актів та санітарних норм». 
{Стаття 2 в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4565-VI 

від 22.03.2012} 

Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення 

Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику 

захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів 

підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів. 
{Частина друга статті 3 втратила чинність на підставі Закону № 783-XIV від 30.06.99 – редакція 

набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік} 
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Розділ II  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

Стаття 4. Права громадян 

Громадяни мають право на: 

безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, 

виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище; 

участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і планів 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих 

питань до відповідних органів; 

відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю внаслідок порушення підприємствами, 

установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства; 

достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, здоров’я населення, а 

також про наявні та можливі фактори ризику для здоров’я та їх ступінь. 

Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші права щодо 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. 

Стаття 5. Обов’язки громадян 

Громадяни зобов’язані: 

піклуватися про своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити 

здоров’ю інших громадян; 

брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів; 

проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених 

законодавством випадках; 

виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-

епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду; 

виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя. 

Стаття 6. Права підприємств, установ і організацій 

Підприємства, установи і організації мають право на: 

одержання від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також 

відповідних органів і закладів охорони здоров’я інформації про стан здоров’я населення, 

санітарну та епідемічну ситуацію, нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення та санітарні норми; 
{Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003} 

відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушень санітарного законодавства 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами. 

Стаття 7. Обов’язки підприємств, установ і організацій 

Підприємства, установи і організації зобов’язані: 

за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 

розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи; 

у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль 

за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, транспортування 

тощо) шкідливих для здоров’я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності 

викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції; 

на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надавати 

безоплатно зразки використовуваних сировини і матеріалів, а також продукції, що 

випускається чи реалізується, для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи; 

виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-

епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/860-15


214 
 

усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної 

служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників 

інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, 

які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з 

соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов’язкового медичного огляду 

або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; 

негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної служби про 

надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров’ю населення, санітарному та 

епідемічному благополуччю; 

відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду, завдану їх 

здоров’ю внаслідок порушення санітарного законодавства. 

Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені ними органи зобов’язані 

забезпечувати їх необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних 

(профілактичних) заходів санітарними нормами. 
{Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002} 

Стаття 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і організацій 

Рішення і дії посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а 

також громадян, якими порушено права підприємств, установ, організацій чи громадян з 

питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, можуть бути оскаржені в 

порядку, встановленому законом. 
{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002} 

Розділ III  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ 
{Назва розділу III в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002} 

Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація небезпечних факторів 

Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний фактор фізичної, хімічної, 

біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з 

метою обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом встановлення 

критеріїв їх допустимого впливу на здоров’я людини. 

Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів 

України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації 

небезпечних факторів, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного 

регулювання. 
{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Державна реєстрація передбачає створення та ведення єдиного Державного реєстру 

небезпечних факторів, в якому наводяться назви небезпечних хімічних речовин та біологічних 

чинників, дані про їх призначення, властивості, методи індикації, біологічну дію, ступінь 

небезпеки для здоров’я людини, характер поведінки у навколишньому середовищі, 

виробництво, гігієнічні регламенти застосування тощо. Державна реєстрація небезпечного 

фактора може бути здійснена лише за наявності встановлених для нього гігієнічних 

регламентів. 

Використання в народному господарстві та побуті будь-якого небезпечного фактора 

хімічної та біологічної природи допускається лише за наявності сертифіката, що засвідчує 

його державну реєстрацію. 

Державна реєстрація небезпечних факторів здійснюється в порядку, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 10. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза 
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Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у комплексному вивченні 

документів (проектів, технологічних регламентів, інвестиційних програм тощо), а також 

діючих об’єктів та пов’язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам 

санітарних норм. 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза передбачає: 

визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов праці, навчання, 

виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно впливають або можуть вплинути на 

здоров’я населення; 

встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам санітарних норм; 

оцінку повноти та обгрунтованості санітарних і протиепідемічних (профілактичних) 

заходів; 
{Абзац четвертий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002} 

оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів, пов’язаних з діяльністю 

об’єктів експертизи, визначення ступеня створюваного ними ризику для здоров’я населення. 

Стаття 11. Об’єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають: 

проекти міждержавних, державних цільових, регіональних, місцевих і галузевих 

програм соціально-економічного розвитку; 
{Абзац другий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006} 

інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, встановлених законодавством; 

схеми, передпроектна документація, що стосується районного планування і забудови 

населених пунктів, курортів тощо; 
{Абзац п’ятий статті 11 виключено на підставі Закону № 3038-VI від 17.02.2011} 

проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується 

здоров’я та середовища життєдіяльності людини; 

продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, 

передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей; 

документація на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; 

діючі об’єкти, у тому числі військового та оборонного призначення. 

Стаття 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться органами державної 

санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках – комісіями, що 

утворюються головним державним санітарним лікарем. Експертиза проектів будівництва 

проводиться відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 
{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3037-III від 07.02.2002, № 1026-V від 

16.05.2007, № 3038-VI від 17.02.2011, № 5460-VI від 16.10.2012} 

До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть залучатися за 

їх згодою фахівці наукових, проектно-конструкторських, інших установ та організацій 

незалежно від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти міжнародних 

організацій. 

Рішення про необхідність і періодичність проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи діючих об’єктів приймається відповідними посадовими особами 

державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть залучатися до проведення 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи, встановлюється головним державним 

санітарним лікарем України. 

Висновок щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем. 

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи регулюється 

законодавством України. 

Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з потенційною 

небезпекою для здоров’я людей 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3421-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n78
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Види господарської діяльності, пов’язані з потенційною небезпекою для здоров’я 

людей, підлягають ліцензуванню у випадках, встановлених законом. 

До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов’язане 

з потенційною небезпекою для здоров’я людей, обов’язково включаються вимоги щодо 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
{Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005; в редакції Закону № 3370-IV від 

19.01.2006} 

Стаття 14. Вимоги безпеки для здоров’я і життя населення у національних стандартах 

та інших нормативно-технічних документах 
{Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014} 

Вимоги безпеки для здоров’я і життя населення є обов’язковими у національних 

стандартах та інших нормативно-технічних документах на вироби, сировину, технології, інші 

об’єкти середовища життєдіяльності людини. 

Проекти національних стандартів та інших нормативно-технічних документів на всі 

види нової (модернізованої) продукції підлягають обов’язковій державній санітарно-

епідеміологічній експертизі. 
{Частину третю статті 14 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та інших нормативно-

технічних документах, відповідністю продукції вимогам безпеки для здоров’я і життя 

населення здійснюють виключно органи державної санітарно-епідеміологічної служби. 
{Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002} 

{Частину п’яту статті 14 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

Головний державний санітарний лікар України погоджує методи контролю і 

випробувань продукції щодо її безпеки для здоров’я і життя населення, інструкції (правила) 

використання продукції підвищеної небезпеки. 

Перелік установ, організацій та закладів, уповноважених проводити випробування 

продукції на відповідність вимогам безпеки для здоров’я і життя населення, погоджується 

головним державним санітарним лікарем України. 
{Частина сьома статті 14 в редакції Закону № 3078-IV від 15.11.2005} 

{Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014} 

Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і 

використання нових засобів виробництва та технологій 

Підприємства, установи, організації та громадяни при розробленні і використанні 

нових технологій, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному 

переобладнанні підприємств, виробничих об’єктів і споруд будь-якого призначення, 

плануванні та забудові населених пунктів, курортів, проектуванні і будівництві 

каналізаційних, очисних, гідротехнічних споруд, інших об’єктів зобов’язані дотримувати 

вимог санітарного законодавства. 

Планування і забудова населених пунктів, курортів повинна передусім передбачати 

створення найбільш сприятливих умов для життя, а також для збереження і зміцнення 

здоров’я громадян. 

Затвердження норм проектування, розроблення, виготовлення і використання нових 

машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, впровадження нових технологій 

здійснюються за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби. 
{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2367-VI від 29.06.2010; в редакції 

Закону № 3038-VI від 17.02.2011} 

Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, введення її в обіг та 

розповсюдження 

Продукція, що ввозиться з-за кордону та вводиться в обіг або розповсюджується в 

Україні, підлягає нагляду та контролю в порядку, встановленому Законом України «Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». 
{Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002; в редакції Закону № 2530-VIII 

від 06.09.2018} 

{Статтю 17 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3078-15
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Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів 

міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати 

вимогам санітарних норм. Виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, 

обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства водопостачання. 
{Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014} 

Вода відкритих водойм, що використовується для господарсько-питного 

водопостачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з лікувальною 

метою, а також вода водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним 

нормам. 

Підприємства, установи, організації, що використовують водойми (у тому числі моря) 

для скидання стічних, дренажних, поливних та інших забруднених вод, повинні забезпечити 

якість води у місцях водокористування відповідно до вимог санітарних норм. 

Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх джерел встановлюються 

зони санітарної охорони із спеціальним режимом. Порядок встановлення і режим цих зон 

визначаються законодавством України. 

Стаття 19. Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у 

виробничих та інших приміщеннях 

Атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях підприємств, установ, 

організацій та інших об’єктів, повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи 

тимчасового перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. 

Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні своєї діяльності 

зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та усунення причин забруднення 

атмосферного повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах, рекреаційних 

зонах, а також повітря у жилих та виробничих приміщеннях, у навчальних, лікувально-

профілактичних та інших закладах, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування 

людей. 

Стаття 20. Умови виховання та навчання 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів та громадяни, які 

організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов’язані забезпечити для цього 

умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на 

збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання відповідних груп населення та 

вивчення ними основ гігієни. 

Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків 

підлягають обов’язковому погодженню з відповідними органами державної санітарно-

епідеміологічної служби. 
{Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян 

Гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних установ та навчальних 

закладів. Курс гігієнічного навчання – обов’язкова складова частина загальноосвітньої та 

професійної підготовки, підвищення кваліфікації кадрів. 

Гігієнічні знання є обов’язковими кваліфікаційними вимогами для працівників, які 

підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері 

послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів. 

Органи та заклади охорони здоров’я, медичні працівники, а також працівники освіти і 

культури зобов'язані пропагувати серед населення гігієнічні навички, здоровий спосіб життя. 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації зобов’язані брати участь і створювати умови для гігієнічного навчання і виховання 

громадян, пропаганди здорового способу життя. 

Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, засобів 

виробництва і технологій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n79


218 
 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації та громадяни зобов’язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві 

власності жилі, виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм. 

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, 

обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій їх власник 

зобов’язаний створити безпечні і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам 

санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, 

травмам, забрудненню навколишнього середовища. 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації та громадяни зобов’язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві 

власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм. 

Стаття 23. Забезпечення радіаційної безпеки 

Підприємства, установи, організації, що виробляють, зберігають, транспортують, 

використовують радіоактивні речовини та джерела іонізуючих випромінювань, здійснюють їх 

захоронення, знищення чи утилізацію, зобов’язані дотримувати норм радіаційної безпеки, 

відповідних санітарних правил, а також норм, установлених іншими актами законодавства, що 

містять вимоги радіаційної безпеки. 

Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань 

здійснюються з дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби та інших державних 

органів відповідно до закону. 
{Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Випадки порушень норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з 

радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, а також 

радіаційні аварії підлягають обов’язковому розслідуванню за участю посадових осіб, які 

здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд. 

Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих 

випромінювань та інших фізичних факторів 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і 

зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та 

інших фізичних факторів зобов’язані: 

здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 

архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до 

рівнів, установлених санітарними нормами; 

забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового 

обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, 

дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання 

звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих 

площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не 

перевищують рівнів, установлених санітарними нормами; 

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, 

встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені 

об’єкти): 

1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 

2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, 

культури; 

3) готелів і гуртожитків; 

4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, 

торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу; 

5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп 

житлових будинків. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n80
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Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен 

перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби. 

У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах 

забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та 

іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання 

піротехнічних засобів. 

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, 

забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні 

– цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних 

робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. 

За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть 

проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення 

будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово. 

Передбачені частинами другою, третьою та четвертою цієї статті вимоги щодо 

додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не 

поширюються на випадки: 

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі 

приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких 

приміщень; 

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших 

надзвичайних ситуацій; 

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень; 

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які 

завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; 

7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і 

громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження 

проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят 

відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних змагань; 

9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин 

і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом 

місцевого самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші в населених 

пунктах і громадських місцях. 

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в населених 

пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей окремих територій 

(курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та 

обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також 

установлюється порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням 

вибухових речовин і піротехнічних засобів. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 

встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими 

особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами 

санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і 

громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від 

шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів. 
{Стаття 24 в редакції Закону № 1745-IV від 03.06.2004) 

Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин і матеріалів, біологічних 

засобів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1745-15
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Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації та громадяни у разі застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів 

біотехнології зобов’язані дотримувати санітарних норм. 

Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та 

утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних 

агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм. 
{Частина друга статті 25 в редакції Закону № 1288-XIV від 14.12.99; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5460-VI від 16.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014} 

Зазначені вимоги поширюються також на транзитне транспортування через територію 

України хімічних, біологічних, радіоактивних, інших небезпечних для здоров’я видів 

сировини, корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і нафтопродуктів, 

природного газу тощо) будь-якими видами транспорту та продуктопроводами. 

Стаття 26. Обов’язкові медичні огляди 

Обов’язкові медичні огляди організуються і здійснюються у встановленому 

законодавством порядку. 

Працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, 

водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних 

закладів, об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, 

організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і 

може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а 

також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними 

умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і 

періодичні медичні огляди. Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком 

до 21 року. 

Позачергові медичні огляди осіб, зазначених у частині першій цієї статті, можуть 

проводитися на вимогу головного державного санітарного лікаря, а також на прохання 

працівника, якщо він пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці. 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження 

працівниками обов’язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного 

медичного висновку. 

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий 

медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до 

дисциплінарної відповідальності. 

Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковими медичні огляди, а також порядок їх 

проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 
{Статтю 26 доповнено частиною згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 27. Профілактичні щеплення 

Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, 

поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов’язковими. 

Обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших 

інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями 

виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за 

поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до 

роботи не допускаються. 

Групи населення та категорії працівників, які підлягають профілактичним щепленням, 

у тому числі обов’язковим, а також порядок і терміни їх проведення визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 

Контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній 

практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів та забезпечення ними закладів 

охорони здоров’я здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
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політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
{Частина четверта статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників 

інфекційних хвороб 

Особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами 

або є носіями збудників цих хвороб, відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо 

вона може призвести до поширення цих хвороб. Вони підлягають медичному нагляду і 

лікуванню за рахунок держави з виплатою допомоги з коштів соціального страхування в 

порядку, що встановлюється законодавством. Такі особи визнаються тимчасово чи постійно 

непридатними за станом здоров’я до професійної або іншої діяльності, внаслідок якої може 

створюватися підвищена небезпека для оточуючих у зв’язку з особливостями виробництва або 

виконуваної роботи. 

Особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні хвороби, в разі відмови від 

госпіталізації підлягають примусовому стаціонарному лікуванню, а носії збудників 

зазначених хвороб та особи, які мали контакт з такими хворими, обов’язковому медичному 

нагляду і карантину у встановленому порядку. 

Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, умови 

визнання особи хворою на інфекційну хворобу або носієм збудника інфекційної хвороби, 

протиепідемічні і карантинні правила встановлюються в порядку, визначеному 

законодавством. 
{Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002} 

Стаття 29. Санітарна охорона території України від занесення інфекційних хвороб 

В’їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також 

транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, 

дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним 

законодавством України. 

З метою запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних (у тому числі 

карантинних) і небезпечних для людей інфекційних хвороб у прикордонних контрольних 

пунктах у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, створюються і 

функціонують спеціальні санітарно-карантинні підрозділи, прикордонні інспекційні пости. 
{Частина друга статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, 

масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням 

Кабінет Міністрів України відповідно до закону встановлює карантинно-обмежувальні 

заходи на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей. 
{Частина перша статті 30 в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

{Частину другу статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

{Частину третю статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

{Частину четверту статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

{Частину п’яту статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

{Частину шосту статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і 

небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних 

уражень населення органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за поданням 

відповідних головних державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть 

запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях чи об’єктах 

особливі умови та режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на 

запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 

та організації зобов’язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних 

щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і 

протиепідемічних заходів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3078-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n88
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У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних 

інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) або радіаційних уражень 

відповідними головними державними санітарними лікарями на окремих територіях можуть 

запроваджуватися позачергові профілактичні щеплення, інші санітарні заходи відповідно до 

закону. 
{Стаття 30 в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002) 

Розділ IV ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002} 

Стаття 31. Система державної санітарно-епідеміологічної служби України 

Систему державної санітарно-епідеміологічної служби України становлять: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

відповідні установи, заклади, частини і підрозділи центральних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони 

громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, 

Державного управління справами, Служби безпеки України; 

державні наукові установи санітарно-епідеміологічного профілю. 

Посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України є головні 

державні санітарні лікарі та їх заступники, інші працівники державної санітарно-

епідеміологічної служби України, уповноважені здійснювати державний санітарно-

епідеміологічний нагляд згідно з цим Законом. 

На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, покладаються функції з державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду на відповідних територіях, транспорті. 

На установи, заклади, частини і підрозділи державної санітарно-епідеміологічної 

служби інших державних органів, зазначених у частині першій цієї статті, покладаються 

функції з державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, 

об’єктах, у частинах і підрозділах. 
{Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2171-III від 21.12.2000, в редакції Законів № 3037-

III від 07.02.2002, № 5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою України 

Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює керівник центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, який за посадою є головним державним санітарним лікарем України. 

Головний державний санітарний лікар України має двох заступників, у тому числі 

одного першого. Першим заступником та заступником головного державного санітарного 

лікаря України є відповідно перший заступник та заступник керівника центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 

Головний державний санітарний лікар України у межах своїх повноважень видає 

накази з питань діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби України, обов’язкові 

до виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови, розпорядження, висновки, 

приписи тощо щодо дотримання вимог санітарного законодавства, проведення санітарних 

заходів, вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення в Україні. 

Головний державний санітарний лікар України представляє державну санітарно-

епідеміологічну службу в центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах 

місцевого самоврядування, інших державних органах, у тому числі судах. 

Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою Автономної Республіки 

Крим здійснює головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, який 

призначається на посаду та звільняється з посади наказом головного державного санітарного 

лікаря України у порядку, визначеному законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2171-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n89
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Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою області, міст Києва, 

Севастополя здійснює головний державний санітарний лікар відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом 

головного державного санітарного лікаря України у порядку, визначеному законодавством. 

Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на водному, 

залізничному, повітряному транспорті здійснює головний державний санітарний лікар 

відповідного виду транспорту, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом 

головного державного санітарного лікаря України у порядку, визначеному законодавством. 

Заступники головних державних санітарних лікарів Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва, Севастополя, відповідного виду транспорту призначаються на посаду і 

звільняються з посади наказом головного державного санітарного лікаря України у порядку, 

визначеному законодавством. 

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в районі, місті, районі у місті 

покладається на головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом 

відповідно головного державного санітарного лікаря Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва, Севастополя за погодженням із головним державним санітарним лікарем України 

у порядку, визначеному законодавством. 

Організація державної санітарно-епідеміологічної служби на водному, залізничному, 

повітряному транспорті забезпечується за лінійним принципом. Керівництво державною 

санітарно-епідеміологічною службою у лінійних підрозділах та на об’єктах транспорту 

здійснюють головні державні санітарні лікарі, які призначаються на посаду і звільняються з 

посади наказом головного державного санітарного лікаря відповідного виду транспорту за 

погодженням із головним державним санітарним лікарем України у порядку, визначеному 

законодавством. 

Державні санітарно-епідеміологічні служби центральних органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони 

громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, 

Державного управління справами, Служби безпеки України очолюють головні державні 

санітарні лікарі відповідного державного органу, які призначаються на посаду і звільняються 

з посади керівником цього державного органу за погодженням із головним державним 

санітарним лікарем України. 

Головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони 

громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, 

Державного управління справами, Служби безпеки України підпорядковуються із загальних 

питань безпосередньо керівнику відповідного державного органу, а з питань державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду – головному державному санітарному лікарю України. 

Головні державні санітарні лікарі, зазначені у частині дванадцятій цієї статті, 

призначають на посаду і звільняють з посади головних державних санітарних лікарів 

територій, на які поширюється їх діяльність, і підпорядкованих їм з’єднань, частин та 

підрозділів. 

Головні державні санітарні лікарі, зазначені у частині дванадцятій цієї статті, головні 

державні санітарні лікарі територій, з’єднань, частин та підрозділів можуть бути керівниками 

закладів та підрозділів відповідно до положень про державну санітарно-епідеміологічну 

службу державних органів, зазначених у частині дванадцятій цієї статті. 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснюють свої повноваження 

на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць та об’єктах транспорту, а 

посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів – на 

територіях, на які поширюється їх діяльність, підпорядкованих їм об’єктах, у підрозділах 

відповідно до цього Закону та інших актів законодавства. 
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{Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2171-III від 21.12.2000, в редакції Законів № 3037-

III від 07.02.2002, № 5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 33. Основні напрями діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби 

Основними напрямами діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби є: 

здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; 

визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також у охороні 

здоров’я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища; 

вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров’я населення залежно від стану 

середовища життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що 

шкідливо впливають на здоров’я населення; 

підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі 

карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб; 

проведення санітарно-епідеміологічних розслідувань захворювань, спричинених 

інфекційними хворобами, масовими неінфекційними захворюваннями, отруєнь та радіаційних 

уражень людей і здійснення контролю за усуненням їх причин та умов виникнення і 

поширення; 
{Абзац шостий статті 33 в редакції Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь; 

видача висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів 

поводження з відходами; 
{Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом № 1288-XIV від 14.12.99) 

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та 

видача гігієнічного сертифіката на неї; 
{Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом № 1288-XIV від 14.12.99} 

методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня 

небезпечності відходів. 
{Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом № 1288-XIV від 14.12.99} 

Стаття 34. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної служби з іншими 

організаціями 

Взаємодія, а також розмежування сфер діяльності, повноважень і відповідальності між 

органами державної санітарно-епідеміологічної служби та іншими уповноваженими законом 

органами, що здійснюють державний нагляд і контроль, забезпечується відповідно до 

нормативно-правових актів, що визначають їх компетенцію. 
{Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами № 860-IV від 22.05.2003, № 5460-VI 

від 16.10.2012} 

Органи державної санітарно-епідеміологічної служби співпрацюють з державними 

органами і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на профілактику 

захворювань, охорону здоров’я людини та навколишнього середовища, захист прав громадян 

на безпечні умови їх життєдіяльності. 

Стаття 35. Фінансове забезпечення та майно державної санітарно-епідеміологічної 

служби 

Фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету, у тому числі спеціального фонду, а також інших джерел, передбачених 

законом. 
{Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Фінансування установ, закладів, частин і підрозділів державної санітарно-

епідеміологічної служби центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сфері оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту 

державного кордону, виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, 

Служби безпеки України здійснюється за рахунок асигнувань на охорону здоров’я, що 

виділяються зазначеним державним органам з Державного бюджету України. 
{Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 
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Кошти до спеціального фонду державного бюджету центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, відраховує за виконання робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної допомоги населенню: 
{Абзац перший частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних сертифікатів, 

передбачених статтями 12, 16, 17, 23 цього Закону; 
{Абзац другий частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014} 

проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань факторів середовища 

життєдіяльності людини; 

вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних документів, проектної, технічної, 

інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства; 

обгрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров’я людини, розробка 

гігієнічних нормативів і санітарних норм; 

участь в акредитації установ, організацій та закладів на право випробувань продукції 

щодо її безпеки для життя і здоров’я людини; 

атестація робочих місць; 

гігієнічне навчання професійних груп працівників; 

консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб; 

роботи з профілактичної дезінфекції, дезінсекції, дератизації; 

інші види робіт і послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 

Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та прейскурантами, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби та інше майно, що 

використовуються органами державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють 

державний санітарно-епідеміологічний нагляд, перебувають у державній власності і 

передаються зазначеним органам у порядку, встановленому законом. Земельні ділянки, на 

яких розміщуються будівлі та споруди державної санітарно-епідеміологічної служби України, 

надаються їм у порядку, встановленому законом. 
{Частина п’ята статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

{Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законами № 783-XIV від 30.06.99, № 2171-III від 21.12.2000, в 

редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002} 

Стаття 36. Кадрове і наукове забезпечення державної санітарно-епідеміологічної 

служби 

Підготовка лікарів та молодших медичних спеціалістів для державної санітарно-

епідеміологічної служби здійснюється у навчальних закладах медичного профілю 

відповідного рівня акредитації. Нормативи забезпечення цими фахівцями державної 

санітарно-епідеміологічної служби встановлюються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 
{Частина перша статті 36 в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002} 

Вивчення, оцінку, прогнозування, визначення критеріїв шкідливого впливу факторів 

навколишнього середовища на здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну експертизу, 

гігієнічну регламентацію небезпечних факторів, наукове обгрунтування санітарних і 

протиепідемічних заходів, а також фундаментальні та прикладні дослідження в галузі 

профілактики захворювань населення здійснюють наукові установи гігієнічного та 

епідеміологічного профілю. 

Стаття 37. Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

здійснюється з метою вивчення, оцінки, прогнозування санітарної та епідемічної ситуації, 

розробки заходів, спрямованих на запобігання, усунення або зменшення шкідливого впливу 

факторів навколишнього середовища на здоров’я людей, а також інформування з цих питань 

органів виконавчої влади, громадських організацій і громадян. 
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Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

здійснюється системою державної, галузевої та оперативної звітності. Характер, обсяг, 

порядок і строки подання цієї інформації до органів державної санітарно-епідеміологічної 

служби визначаються за поданням головного державного санітарного лікаря України у 

встановленому законодавством порядку. 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації та громадяни зобов’язані надавати органам державної санітарно-епідеміологічної 

служби таку інформацію безоплатно. 

Стаття 38. Заходи правового і соціального захисту, матеріальне та соціальне 

забезпечення працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

Головні державні санітарні лікарі, їх заступники, інші посадові особи державної 

санітарно-епідеміологічної служби перебувають під захистом закону. Втручання в дії 

посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, що 

перешкоджає виконанню ними службових обов’язків, тягне за собою відповідальність згідно 

з законодавством. 

Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо посадової особи державної 

санітарно-епідеміологічної служби чи її близьких родичів, а також знищення їх майна, інші 

насильницькі дії у зв’язку з виконанням цією особою своїх службових обов’язків тягнуть за 

собою встановлену законом відповідальність. 

Працівники державної санітарно-епідеміологічної служби підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
{Частина третя статті 38 в редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014} 

Заробітна плата посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 

визначається на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 
{Частина четверта статті 38 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 – зміну визнано 

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 

Головні державні санітарні лікарі, їх заступники, інші посадові особи державної 

санітарно-епідеміологічної служби мають переважне право на одержання житла, 

встановлення домашніх телефонів. 

У порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, посадові особи державної 

санітарно-епідеміологічної служби, які безпосередньо здійснюють перевірки об’єктів нагляду, 

забезпечуються проїзними квитками на проїзд відповідними видами транспорту міського, 

приміського і місцевого сполучення (крім таксі) або за їх бажанням отримують грошову 

компенсацію вартості проїзду при виконанні службових обов’язків. Під час службових 

відряджень вони мають право на позачергове придбання проїзних документів на всі види 

транспорту і розміщення в готелях. 
{Частина шоста статті 38 в редакції Закону № 331/97-ВР від 11.06.97} 

Посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби на водному, 

залізничному, повітряному транспорті користуються також усіма видами правового та 

соціального захисту, матеріального та соціального забезпечення, наданими працівникам 

відповідного виду транспорту. 
{Частина сьома статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Особливості правового та соціального захисту, матеріального та соціального 

забезпечення військовослужбовців та працівників, які працюють за договором у державній 

санітарно-епідеміологічній службі центральних органів виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського 

порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Державного 

управління справами, Служби безпеки України, регулюються відповідними актами 

законодавства. 
{Частина восьма статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, № 3037-III від 

07.02.2002} 
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Розділ V ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД 

Стаття 39. Поняття та основні завдання державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд – це діяльність органів державної 

санітарно-епідеміологічної служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними 

особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або 

усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров’я людей та по застосуванню 

заходів правового характеру щодо порушників. 

Основними завданнями цієї діяльності є: 

нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і 

протиепідемічних заходів; 

нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань 

населення, участь у розробці та контроль за виконанням програм, що стосуються запобігання 

шкідливому впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення; 

нагляд за дотриманням санітарного законодавства; 

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, гігієнічної регламентації 

небезпечних факторів і видача дозволів на їх використання. 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється відповідно до Положення 

про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні що затверджується Кабінетом 

Міністрів України вибірковими перевірками дотримання санітарного законодавства за 

планами органів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також позапланово залежно 

від санітарної, епідемічної ситуації та за заявами громадян. 
{Частина третя статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Результати перевірки оформлюються актом, форма і порядок складання якого 

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я. 
{Частина четверта статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України 

Головний державний санітарний лікар України: 

а) вносить на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я, проекти актів, якими 

встановлюються: 

державні санітарні норми та правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-

протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні 

правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-

епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти; 

норми радіаційної безпеки та допустимі рівні впливу на людину інших фізичних 

факторів; 

методика визначення ступенів ризику для здоров’я населення, що створюються 

небезпечними факторами; 

порядок ведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань, отруєнь; 

перелік робіт, для виконання яких є обов’язковими медичні огляди, а також порядок їх 

проведення; 

перелік інфекційних захворювань, за яких госпіталізація хворих є обов’язковою, а 

також перелік виробництв (професій), до роботи на яких не допускаються особи, які хворіють 

інфекційними захворюваннями, є носіями збудників інфекційних захворювань або яким не 

зроблено щеплення проти визначених інфекційних захворювань; 

б) затверджує регламенти використання небезпечних факторів, гранично допустимі 

концентрації та орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних чинників у предметах та 

виробах, воді, повітрі, ґрунті; 

в) вносить відповідно до чинного законодавства проекти законодавчих актів з питань 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
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г) визначає вимоги щодо комплексу заходів санітарної охорони державних кордонів 

України, контролює діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з 

цих питань; 

ґ) дає обов’язкові для розгляду висновки щодо проектів міждержавних, державних 

цільових і галузевих програм з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, профілактики захворювань та контролює їх виконання; 

д) видає розпорядчі документи щодо організації та здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні; 

е) погоджує основні напрями фундаментальних і прикладних досліджень у галузі 

гігієни та епідеміології; 

є) погоджує державні стандарти, державні будівельні норми, технічні регламенти та 

інші нормативні документи на вироби, продукцію, сировину, технології, інші об’єкти 

середовища життєдіяльності в частині вимог щодо їх безпеки для здоров’я і життя людини; 

ж) погоджує норми навчально-трудового навантаження, режими навчання та виховання 

дітей і підлітків у навчально-виховних закладах; 

з) застосовує передбачені законами України заходи для припинення порушень 

санітарного законодавства; 

и) погоджує методи контролю і випробувань продукції щодо її безпеки для здоров’я і 

життя населення; 

і) погоджує інструкції (правила) використання продукції підвищеної небезпеки; 

ї) погоджує перелік установ, організацій, закладів, яким надається право випробування 

продукції на відповідність вимогам безпеки для здоров’я; 

й) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану 

вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо 

звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У 

поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення 

необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у 

зв’язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих 

заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов’язки, 

що покладаються на них. 
{Частина перша статті 40 в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

Головний державний санітарний лікар України, крім повноважень, передбачених цією 

статтею, має також повноваження, передбачені статтею 41 цього Закону. Він може делегувати 

свої повноваження заступникам головного державного санітарного лікаря України повністю 

або частково. 

Стаття 41. Повноваження головних державних санітарних лікарів та інших посадових 

осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, 

районів, міст, районів у містах та їх заступникам, головним державним санітарним лікарям на 

транспорті та їх заступникам у межах відповідних територій (об’єктів транспорту) надаються 

повноваження: 
{Абзац перший частини першої статті 41 в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012} 

а) державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням органами 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами санітарного законодавства; 

б) систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації, показників здоров’я 

населення, окремих його груп; 

в) визначення факторів, що можуть шкідливо впливати на здоров’я населення, ступеня 

створюваного ними ризику для здоров’я населення регіону, території, об’єкта, окремих 

професійних груп тощо; 

г) контролю за проведенням санітарних і протиепідемічних заходів, виконанням 

програм профілактики захворювань, охорони здоров’я населення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n124
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n147


229 
 

{Пункт «д» частини першої статті 41 виключено на підставі Закону № 5395-VI від 02.10.2012} 

е) винесення рішень про необхідність проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, визначення складу комісій для її здійснення і затвердження 

висновків; 

є) погодження регіональних і місцевих програм у галузі соціально-економічного 

розвитку; 
{Пункт «ж» частини першої статті 41 виключено на підставі Закону № 2367-VI від 29.06.2010} 

з) погодження видачі, а у передбачених законодавством випадках – надання дозволу на 

здійснення видів діяльності, передбачених цим Законом; 

и) безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх об’єктів нагляду за 

службовим посвідченням і обов’язкових для виконання вказівок щодо усунення виявлених 

порушень санітарних норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень; 

і) безплатного отримання від юридичних осіб і громадян, у тому числі іноземних, які 

перебувають або ведуть діяльність на відповідній території України, матеріалів і відомостей, 

статистичних та інших даних, що характеризують санітарний та епідемічний стан об’єктів і 

здоров’я людей; 

ї) безплатного відбору зразків сировини, продукції, матеріалів для державної санітарно-

епідеміологічної експертизи; 

й) визначення необхідності профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у 

разі загрози виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень; 

к) розслідування причин і умов виникнення професійних чи групових інфекційних 

захворювань, отруєнь, радіаційних аварій і подання матеріалів з цих питань компетентним 

органам для притягнення винних до відповідальності; 

л) застосовування передбачених цим Законом заходів для припинення порушення 

санітарного законодавства. 

Такі ж повноваження в межах підпорядкованих територій, об’єктів, частин та 

підрозділів надаються головним державним санітарним лікарям центральних органів 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового 

будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання 

кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки України та їх 

заступникам. 
{Частина друга статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, № 3037-III 

від 07.02.2002} 

Іншим посадовим особам органів державної санітарно-епідеміологічної служби (лікарі-

гігієністи, лікарі-епідеміологи, помічники лікарів) надаються повноваження, передбачені 

пунктами «а», «б», «в», «г», «и», «і», «ї», «к» (в частині розслідування групових інфекційних 

захворювань, отруєнь, радіаційних аварій) та «л» частини першої цієї статті. 

Головний державний санітарний лікар відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці координує діяльність всіх розташованих на ній установ, закладів та підрозділів 

державної санітарно-епідеміологічної служби незалежно від їх підпорядкування. 
{Частина четверта статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

У випадках погіршення санітарної або епідемічної ситуації в місцях дислокації об’єктів 

центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і 

військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, 

виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки 

України, а також об’єктів з особливим режимом роботи повноваження головного державного 

санітарного лікаря, його заступників та інших посадових осіб (лікарів) державної санітарно-

епідеміологічної служби відповідної адміністративно-територіальної одиниці, передбачені 

пунктами «в», «г», «и», «і», «ї», «й», «к» частини першої цієї статті, поширюються на зазначені 

об’єкти. Названі посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці мають право застосовувати на цих об’єктах і 

територіях заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства, передбачені 

пунктами «а», «б», «в», «г», «е» статті 42 цього Закону. 
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{Частина п’ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, № 3037-III 

від 07.02.2002, № 5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 42. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства 

Головні державні санітарні лікарі (їх заступники) застосовують такі заходи для 

припинення порушення санітарного законодавства: 

а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності підприємств, установ, 

організацій, об’єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, 

виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим 

складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм; 

б) обмеження, тимчасова заборона або припинення будівництва, реконструкції та 

розширення об’єктів у разі відступу від затвердженого проекту; 
{Пункт «б» частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3038-VI від 17.02.2011} 

в) тимчасова заборона виробництва, заборона використання та реалізації хімічних 

речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів 

народного споживання, джерел іонізуючих випромінювань в разі відсутності їх гігієнічної 

регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх визнано шкідливими для здоров’я 

людей; 
{Пункт «в» частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

г) обмеження, зупинення або заборона викидів (скидів) забруднюючих речовин за 

умови порушення санітарних норм; 

д) зупинення або припинення інвестиційної діяльності у випадках, встановлених 

законодавством; 

е) внесення власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними 

органам подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, зазначених у абзаці 

шостому частини першої статті 7 цього Закону; 

є) вилучення з реалізації (конфіскація) небезпечних для здоров’я хімічних та 

радіоактивних речовин, біологічних матеріалів у порядку, що встановлюється 

законодавством; 
{Пункт «є» частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005} 

{Підпункт «ж» частини першої статті 42 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

Іншим посадовим особам органів державної санітарно-епідеміологічної служби 

надаються повноваження застосовувати заходи для припинення порушення санітарних норм, 

передбачені пунктом «а» (в частині обмеження, тимчасової заборони діяльності підприємств, 

установ, організацій, об’єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і 

механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, 

рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм), пунктами «в», 

«г», «е» та «є» цієї статті. 

На вимогу посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби 

виконання заходів для припинення порушень санітарного законодавства у необхідних 

випадках здійснюється із залученням поліцейських. 
{Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015} 

Стаття 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний 

санітарно-епідеміологічний нагляд 

Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб державної санітарно-

епідеміологічної служби у місячний термін можуть бути оскаржені: 

а) головного державного санітарного лікаря України – до Кабінету Міністрів України 

або до суду; 

б) головного державного санітарного лікаря центральних органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони 

громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, 

Державного управління справами, Служби безпеки України – головному державному 

санітарному лікарю України або до суду; 
{Пункт «б» частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 

21.12.2000, № 3037-III від 07.02.2002} 
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в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових осіб державної 

санітарно-епідеміологічної служби – вищестоящому головному державному санітарному 

лікарю або до суду. 

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії. 

Стаття 44. Відповідальність посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної 

служби України 

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами державної санітарно-

епідеміологічної служби своїх обов’язків вони притягаються до юридичної відповідальності 

згідно з законом. 
{Стаття 44 в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002} 

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

Стаття 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства 

Працівники підприємств, установ, організацій, дії яких призвели до порушення 

санітарного законодавства, невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків 

посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають дисциплінарній 

відповідальності згідно з законодавством. 

Стаття 46. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення 

санітарного законодавства 
{Частину першу статті 46 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

До підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне 

законодавство, застосовуються такі фінансові санкції: 

а) за передачу замовникові або у виробництво і застосування конструкторської, 

технологічної та проектної документації, що не відповідає вимогам санітарних норм, 

розробник цієї документації сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки; 

б) за реалізацію продукції, забороненої до випуску і реалізації посадовими особами 

органів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємство, підприємець, установа, 

організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції; 

в) за випуск, реалізацію продукції, яка внаслідок порушення вимог стандартів, 

санітарних норм є небезпечною для життя і здоров’я людей, підприємство, підприємець, 

установа, організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або 

реалізованої продукції; 
{Пункт «г» частини другої статті 46 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014} 

д) за ухилення від пред’явлення посадовим особам державної санітарно-

епідеміологічної служби продукції, яка підлягає контролю, підприємство, підприємець, 

установа, організація сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з 

моменту ухилення; 

е) за порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, встановлених частинами другою, третьою та четвертою статті 24 

цього Закону, підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської 

діяльності сплачує штраф у розмірі від п’ятдесяти до чотирьохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі, коли підприємство, установа, 

організація або громадянин – суб’єкт господарської діяльності не припинили порушення після 

застосування фінансової санкції, вони сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості 

реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. 
{Частину другу статті 46 доповнено пунктом «е» згідно із Законом № 1745-IV від 03.06.2004} 

Вартість зазначених у частині другій цієї статті документації та продукції 

обчислюється за цінами їх реалізації. 

Стаття 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та застосування фінансових 

санкцій за порушення санітарного законодавства 

Постанови про накладення штрафу та застосування фінансової санкції за порушення 

санітарного законодавства виносяться на підставі протоколу про порушення санітарних норм, 

оформленого у встановленому порядку, і є обов’язковими для виконання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#n123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1745-15
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Такі постанови можуть видавати: 

1) головний державний санітарний лікар України, його заступники, головні державні 

санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, головні 

державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, 

залізниць, центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах 

оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного 

кордону, виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби 

безпеки України та їх заступники – за порушення, передбачені статтею 46 цього Закону; 
{Пункт 1 частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, № 

3037-III від 07.02.2002} 

2) інші головні державні санітарні лікарі та їх заступники – за порушення, передбачені 

частиною першою статті 46 та пунктами «б», «в», «г», «д», «е» частини другої статті 46 цього 

Закону; 
{Пункт 2 частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1745-IV від 03.06.2004} 

3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби – за порушення, 

передбачені частиною першою статті 46 цього Закону. 

Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою 

статті 46 цього Закону, та виконання постанов у цих справах провадиться в порядку, 

встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Один примірник постанови про застосування фінансової санкції, 

передбаченої частиною другою статті 46 цього Закону, надсилається державній податковій 

інспекції за місцезнаходженням підприємства, підприємця, установи, організації для 

контролю за її виконанням. 

У разі невиконання порушником постанови протягом 15 днів з дня її видання сума 

санкції стягується у судовому порядку. 
{Частина п’ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 642/97-ВР від 18.11.97} 

Сплата штрафів і фінансових санкцій, передбачених статтею 46 цього Закону, не 

звільняє порушників від обов’язку відшкодування збитків підприємствам, установам, 

організаціям і громадянам, яких вони зазнали внаслідок порушення санітарного 

законодавства. 

Зарахування сум штрафів здійснюється відповідно до закону. 
{Частина сьома статті 47 в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002} 

Повернення необгрунтовано зарахованої до бюджету суми штрафу або фінансової 

санкції здійснюється фінансовими органами на підставі рішення органу, який скасував 

застосування штрафу чи санкції. 

Особливості застосування заходів адміністративного стягнення за порушення 

санітарного законодавства посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби 

центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і 

військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, 

виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки 

України визначаються законодавством. 
{Частина дев’ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, № 3037-

III від 07.02.2002} 

Стаття 48. Цивільно-правова відповідальність за порушення санітарного 

законодавства 

Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни, які порушили санітарне 

законодавство, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, радіаційних уражень, 

тривалої або тимчасової втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей, зобов’язані 

відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і організаціям, а також 

компенсувати додаткові витрати органів санітарно-епідеміологічної служби на проведення 

санітарних та протиепідемічних заходів і витрати лікувально-профілактичних закладів на 

подання медичної допомоги потерпілим. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2171-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3037-14
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У разі відмови від добровільної компенсації витрат або відшкодування збитків спір 

розглядається у судовому порядку. 

Стаття 49. Кримінальна відповідальність за порушення санітарного законодавства 

Діяння проти здоров’я населення, вчинені внаслідок порушення санітарного 

законодавства, тягнуть за собою кримінальну відповідальність згідно з законом. 

Розділ VII  МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

Стаття 50. Участь України в міжнародному співробітництві 

Україна бере участь в міжнародному співробітництві для забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя, профілактики захворювань і охорони здоров’я населення. 

Україна укладає угоди про розвиток та зміцнення міжнародного співробітництва в 

галузі охорони здоров’я, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

бере участь у діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Стаття 51. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України, встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені санітарним законодавством 

України, то застосовуються правила міжнародного договору. 

{Стаття 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

 

 

Президент України Л.КРАВЧУК 
м. Київ  

 

24 лютого 1994 року  

№ 4004-XII 

 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n150
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2019 р. № 265-р 

Київ 
 

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до 

креативних індустрій 
 

Затвердити перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій, 

згідно з додатком. 

 

Прем'єр-міністр України        В.ГРОЙСМАН 
 

 

 Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня 2019 р. № 265-р 

ПЕРЕЛІК 

видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій 

 

Код згідно з Національним 

класифікатором України ДК 

009:2010 

Назва виду економічної діяльності 

32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 

32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 

32.20 Виробництво музичних інструментів 

58.11 Видання книг 

58.13 Видання газет 

58.14 Видання журналів і періодичних видань 

58.19 Інші види видавничої діяльності 

58.21 Видання комп’ютерних ігор 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних 

програм 

59.14 Демонстрація кінофільмів 
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Код згідно з Національним 

класифікатором України ДК 

009:2010 

Назва виду економічної діяльності 

59.20 Видання звукозаписів 

60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 

60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 

62.01 Комп’ютерне програмування 

62.02 Консультування з питань інформатизації 

63.91 Діяльність інформаційних агентств 

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю 

71.11 Діяльність у сфері архітектури 

72.20 Дослідження і експериментальні розробки у сфері 

суспільних і гуманітарних наук 

73.11 Рекламні агентства 

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 

інформації 

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 

74.30 Надання послуг з перекладу 

85.52 Освіта у сфері культури 

90.01 Театральна та концертна діяльність 

90.02 Діяльність щодо підтримання театральних і концертних 

заходів 

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 

90.04 Функціювання театральних і концертних залів 

91.01 Функціювання бібліотек і архівів 

91.02 Функціювання музеїв 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 23 березня 2020 р. № 238 

Київ 
 

Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів 

виконавчої влади 
 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Перейменувати Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури 

та інформаційної політики. 

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

 

 

Прем'єр-міністр України        Д. ШМИГАЛЬ 
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