
Чинне законодавство України в галузі культури 

 

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

 

1.1. «Про культуру» від 14.12.2010 року № 2778-VI; 

1.2. «Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм 

культурного самовираження» від 20.01.2010 року № 1811-VI; 

1.3. «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини» від 06.03.2008 року № 132-17; 

1.4. «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 року № 1805-ІІІ; 

1.5. «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 

21.09.1999 року № 1068-ХIV; 

1.6. «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.1997 

року  № 554/97-ВР; 

1.7. «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року 

№ 157-VIII. 

 

ІІ. УКАЗИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 

2.1. «Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні» Указ від 

20.10.1998 № 1152/98; 

2.2. ««Про державну підтримку клубних закладів» Указ від 21.03.2000 № 

485/2000; 

2.3.  Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного 

мистецтва» Указ від 27.09.2011 № 928/2011; «Положення про стипендії 

Президента України для молодих майстрів народного мистецтва» від 

27.09.2011; 

2.4. «Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента 

України молодим діячам у галузі театрального, музичного, 

образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, 

майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих 

проектів» Указ від 06.02.1999 № 127/99; «Положення про порядок 

надання грантів Президента України молодим діячам у галузі 

театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії, 

молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і 

реалізації творчих проектів» (назва Положення із змінами, внесеними 

згідно з Указом Президента від 30.07.2013 № 410/2013) від 06.02.1999 р.;  

2.5. «Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв» Указ від 

02.12.1995 № 1116/95 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

3.1. «Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних 

закладів культури у сільській місцевості» від 08.02.2012 № 4356-VI; 

3.2. «Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів 

масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, 

видавництв, книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси» від 

16.01.2009 № 901-VI; 

3.3. «Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення 

в сільській місцевості» від 06.09.2005 № 2794-IV 

 

IV. ПОСТАНОВИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

4.1. «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» Постанова від 27.03.2013 

№ 197; 

4.2. «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів 

культури» Постанова від 24.10.2012 № 984; «Порядок формування 

базової мережі закладів культури» від 24.10.2012р.; 

4.3. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності» Постанова від 12.12.2011 № 1271; «Перелік платних послуг, 

які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності» від 12.12.2011 р.; 

4.4. «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» Постанова від 04.08.2000 № 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» від 04.08.2000 р.; 

4.5. «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами» Постанова 

від 12.11.1998 р. № 1775; 

4.6. «Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних 

цінностей» від 28.11.2006 року № 384-V. 

 

 

 

 

 

 

 



V. ВІДОМЧІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 

 

5.1. «Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері 

культури» Наказ Міністерства культури України № 1222 від 28.11.2013, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2013 р. за № 

2076/24608; Методика розрахунку вартості надання послуг у сфері 

культури від 28 листопада 2013 р.; 

5.2. «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг 

клубними та бібліотечними закладами культури державної та 

комунальної форм власності» Наказ Міністерства культури України 

№ 983 від 15.10.2013, 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 від 19 листопада 2013 р.; 

5.3. «Про затвердження форми трудового договору між працівником і 

керівником закладу культури» Наказ Міністерства культури України № 

888 від 23.09.2013, зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 

1735/24267 10 жовтня 2013 року; «Трудовий договір між працівником і 

керівником закладу культури» від 23.09.2013 р.; 

5.4. «Про затвердження Положення про Експертні комісії Міністерства 

культури України та Державного агентства України з питань 

кінематографії з визначення претендентів на одержання грантів 

Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, 

образотворчого мистецтва та кінематографії, молодими письменниками і 

майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих 

проектів» Наказ Міністерства культури України від 22.03.2013 № 218, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 

597/23129; «Положення про Експертні комісії Міністерства культури 

України з визначення претендентів на одержання грантів Президента 

України молодими діячами у галузі театрального, музичного, 

образотворчого мистецтва та кінематографії, молодими письменниками і 

майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих 

проектів» від 22.03.2013 р.; 

5.5. «Порядок організації і проведення всеукраїнських фестивалів 

аматорського мистецтва» Наказ Міністерства культури України від 

05.12.2011 № 82, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 

2011 р. за № 1475/201213; 

5.6. «Про затвердження типових 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» Наказ Міністерства культури України від 

20.09.2011 р. № 767/0/16-11; 

5.7. «Про затвердження примірних форм деяких договорів» Наказ 

Міністерства культури України від 06.09. 2011 № 706/0/16-11; 



5.8. «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів 

допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань» Постанова від 15.09.2010 № 840; 

5.9. «Про створення громадської Ради директорів обласних центрів народної 

творчості» Наказ Міністерства культури і туризму України від 22.07.2009 

№ 573/0/16-09; «Положення про громадську Раду директорів обласних 

центрів народної творчості» від 22.07.2009 р.; 

5.10. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку проведення 

культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері 

культури» (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства культури і 

туризму України від 18.05.2009 р. № 324/0/16-09) Наказ Міністерства 

культури і туризму України від 10.04.2009 р. № 230/0/16-09; «Методичні 

рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, 

творчих програм та проектів у сфері культури» від 18.05.2009 р. 

5.11. Про затвердження форм звітності (адміністративні дані) N 7-НК «Звіт про 

діяльність клубних закладів», N 7-НК (зведена) «Зведений звіт про 

діяльність клубних закладів» та Інструкцій щодо їх заповнення, Наказ 

Міністерства культури і туризму України від 18.09.2007 № 60, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2007 р. за № 

1115/14382; Інструкція щодо заповнення форми звітності N 7-НК 

(зведена) «Зведений звіт про діяльність клубних закладів», Наказ 

Міністерства культури і туризму України № 18.09.2007 N 60, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2007 р. за № 

1116/14383 

5.12. «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників 

підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» Наказ 

Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 

1023/14290; «Положення про проведення атестації працівників 

підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 

16.07.2007 р.; 

5.13. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 

Єдиної тарифної сітки» Наказ Міністерства культури і туризму України 

від 18.10.2005 № 745, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

28 жовтня 2005 р. за № 1285/11565; 

5.14. «Загальне Положення про клубне формування закладу культури системи 

Міністерства культури і мистецтв України» затверджене наказом 

Міністерства культури і мистецтв України № 835 від 07.12.2004; 

5.15. «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури 

і мистецтв» Наказ Міністерства культури і мистецтв України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 

21.12.1999 № 732/306/152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

30 грудня 1999 р. за № 923/4216; «Порядок надання платних послуг 

закладами культури і мистецтв» від 21.12.1999 р.; 



5.16. «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 (z0028-04) від 15.12.2003, Наказом Міністерства 

культури № 968 (z1821-13) від 11.10.2013) Наказ від 23.06.1999 № 415, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 1999 р. за № 

593/3886; «Положення про народний (зразковий) аматорський колектив 

(студію) закладів культури системи Міністерства культури України» від 

23.06.1999 р.; 

5.17. «Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні 

Міжнародних фестивалів народної творчості» Наказ Міністерства 

культури і мистецтв України від 6.08.1998 № 363, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 5 жовтня 1998 р. за № 629/3069; «Порядок 

організації і проведення в Україні міжнародних фестивалів народної 

творчості» від 05.10.1998 р. 

5.18. «Про затвердження Примірного положення про клубний заклад» Наказ 

Міністерства культури і мистецтв України від 23.05.2007  № 35, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

 

VІ. МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ,  

ДОКУМЕНТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

6.1.  Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини;  

6.2. Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження; 

6.3. Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затверджена 

рішенням обласної ради від 23.12.2010 року № 27-VI. 

 

 


