
ЗВІТ 

голови профспілкового комітету 

Олександрійського коледжу культури і мистецтв 

про виконання 

Колективного договору в 2019-2020 навчальному році. 

 

Розпочинаючи свій звіт хочу зазначити що, сторонами Колективного договору є, з одного 

боку – адміністрація Олександрійського коледжу культури і мистецтв директора, Баранова І.М.., 

який представляє інтереси роботодавця і має відповідні повноваження, з іншого – первинна 

профспілкова організація працівників культури (ст. 4 Закону України «Про Колективні договори і 

угоди та ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності») – в особі 

голови профспілкового комітету Олександрійського коледжу культури і мистецтв , Кулик В.А., яка 

представляє інтереси трудового колективу коледжу.. 

Хочу наголосити для всіх працівників нашого колективу - чинний Колективний договір є 

локальним правовим актом, який відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про оплату праці», «Про 

охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю 

України (КЗпПУ), Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і 

профоб’єднаннями, Галузевої угоди між Міністерством культури України та Центральним 

комітетом профспілки працівників культури України, Галузевої угоди між Управлінням культури 

Кіровоградської обласної державної адміністрації та Олександрійською міською організацією 

Профспілки працівників культури України, інших нормативно-правових актів, Статуту КВНЗ 

«Олександрійського коледжу культури і мистецтв» врегульовує виробничі, трудові та соціально-

економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом на основі взаємного узгодження 

інтересів сторін. Положення чинного Колдоговору мають пріоритет перед іншими нормативними 

актами коледжу, які не суперечать його положенням і є обов’язковими для виконання як для 

керівництва коледжу, так і для всіх інших працівників коледжу незалежно від їх членства у 

профспілці. 

Первинна профспілкова організація Комунального вищого навчального закладу 

«Олександрійський коледж культури і мистецтв» є добровільною, неприбутковою громадською 

організацією, яка об'єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і 

майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, 

релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють або навчаються в 

Олександрійському коледжі культури і мистецтв» осіб, які звільнилися з посад в Коледжі з виходом 

на пенсію або, які тимчасово не працюють та які визнають її Положення. 

Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності", Закону України "Про об'єднання громадян", Кодексу Законів про 

працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних 

договорів, угод, конвенцій, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та на 

основі її Положення. 

Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, політичних партій, громадських та релігійних організацій, їм не підзвітна і не 

підконтрольна. 

Профспілка організовує свою діяльність за принципами: 

а) верховенства права, законності та гласності; 

б) добровільності вступу до Профспілки та виходу з неї; 

в) колегіальності в прийнятті рішень, дотримання внутрішньої дисципліни, свободи дискусій 

на стадії обговорення питань і єдності дій після прийняття рішень; 

г) самостійності виборних органів у вирішенні всіх питань, віднесених до їхньої компетенції. 

Організаційна структура профспілки: 

Первинна профспілкова організація коледжу керується у своїй діяльності чинним 

законодавством України, вимогами Положення Профспілки та рішеннями профкому. 

Основою Профспілки є первинна профспілкова організація. Первинна профспілкова 

організація - добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють в коледжі, а також які 

звільнилися з посад з виходом на пенсію або, які тимчасово не працюють. 



Профспілкова організація коледжу здійснює свої повноваження через виборний 

профспілковий орган, який формуються шляхом прямих виборів. 

Профспілковий комітет: 

а) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів; 

б) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на 

загальних зборах працівників коледжу; 

в) разом з адміністрацією бере участь у вирішені питань встановлення доплат, премій, інших 

виплат працівників коледжу; 

г) спільно з адміністрацією вирішує питання соціального розвитку колективу, поліпшення 

умов службової діяльності, матеріально-побутового та медичного обслуговування працівників 

коледжу; 

д) представляє інтереси працівників, за їх дорученням, при розгляді та вирішенні службових 

конфліктів, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

е) погоджує звільнення члена Профспілки з роботи по ініціативі адміністрації у випадках, 

передбачених законодавством; 

ж) бере участь у проведенні службових розслідувань; 

з) здійснює контроль за підготовкою і наданням адміністрацією документів, необхідних для 

призначення пенсій працівникам коледжу; 

ї) контролює надходження членських профспілкових внесків. 

Голова профкомітету - представляє без довіреності інтереси первинної профспілкової 

організації та кожного члена Профспілки з питань, віднесених до компетенції Профспілки. 

 

У відповідності до вимог Колдоговору виконано наступне: 

За 10 місяців роботи профспілкової спілки працівників КВНЗ «Олександрійського коледжу 

культури і мистецтв» своєчасно було перераховано членських взносів на суму 48782.23гривень. 

Залишок коштів на 1 вересня 2019 року : 16900.00. 

 Із них було витрачено 50404.00 гривень   на культурно-масову роботу: День 

вчителя; вітання чоловіків коледжу з нагоди свята «Дня українського козацтва»; 

обмін досвідом спілчан з профактивом музичного коледжу м. Полтава  (жовтень); 

придбання новорічних подарунків для працівників коледжу, вітання трудового 

колективу з святом «Миколай несе подарунки» (грудень);  Новорічний ранок для 

дітей працівників; Новорічний вечір для спілчан та їх сімей,  вітання з святом жінок 

«8 Березня»; вітання ветеранів праці та ВВВ; вшанування пам’яті працівників 

коледжу; привітання ювілярів. 

 Видано профспілкову виплату (лікування, матерям-одиначкам, батькам дітей сиріт, 

поховання рідних родичів першого ступеня прямої спорідненості ) працівникам 

коледжу  на суму 13000.00 гривень; 

 Придбання канцелярських товарів для профспілки коледжу: 2000.00 гривень. 

Протягом 2019 року адміністрацією, юристом та профкомом коледжу надавались працівникам, які 

працюють у різних структурних підрозділах коледжу, юридичні консультації. 

Робота з листами, скаргами, зверненнями членів профспілки.: 

№ Дата ПІБ, посада Вид звернення Ким розглянуто 

1 22.10.2019р. Кулик В.А, 

голова ПК. 

Звернення до адміністрації 

коледжу скоротити навчальні 

заняття в зв’язку з різким 

пониженням температури 

повітря в навчальних аудиторіях 

Профспілковий 

комітет 

(погодили 

одноголосно) 

2 2.06.2020 р Кулик В.А, 

голова ПК. 

Звернення до адміністрації 

коледжу «Про надання 

пропозицій 

стосовно змін до Положення 

про атестацію педагогічних 

працівників» Наказу 

Міністерства культури України 

від 12.07.2018 року № 628 

Профспілковий 

комітет 

(погодили 

одноголосно) 

 



Виконання плану роботи первинної\ профспілкової організації: 

№ Рік Вид роботи Кількість 

1 2019  Профспілкові збори трудового колективу 2 

 Засідань профспілкового комітету 36 

 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ПОБУТОВА РОБОТА 

 Вчасно (два рази в місяць) виплачувалась заробітна плата працівникам коледжу, як 

виконання головної соціальної гарантії працівникам за виконану роботу. 

 Виділенні та виплачені кошти працівникам коледжу на: індексації, матеріальної 

допомоги на оздоровлення та надбавок за престижність праці. 

 Проводиться систематична робота з збереження зайнятості працівників, недопущення 

скорочення їх чисельності. 

 Організовано протягом року медогляд працівників коледжу. 

 Проводиться профілактична дезінфекція навчальних приміщень та гуртожитку. 

 Директор і голова профкому звітують перед колективом на розширеному засіданні 

профкому, та на зборах трудового колективу. 

 Директор, при прийнятті рішень щодо управління коледжу та здійсненні його 

діяльності постійно дотримується вимог Статуту. 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

 Забезпечена гласність по оплаті праці таким чином, що сума заробітної плати по кожному 

працівнику відображена в штатному розписі та наказі про зарахування на роботу 

оздоровлення в розмірі посадового окладу працівника. 

 Щомісячно на прохання працівника бухгалтерія подає інформацію про суми нарахованої їм 

зарплати, суми утримань та суми до виплати. 

 Виплатилась допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічному 

персоналу. Кошти виплачувались за рахунок фонду оплати праці. 

 Преміювання працівників здійснюється згідно Положення. 

 Тарифні доплати, розподіл премій, перенесення навчальних занять, оплата праці в вихідний 

день, надання додаткового вихідного дня, призначення голів ЦК, затвердження графіку 

відпусток, все це узгоджується з профспілковим комітетом. 

ПРАВОЗАХИСНА РОБОТА 

 Забезпечення спілчан безоплатною юридичною допомогою та консультаціями . 

 Забезпечення спілчан нормативними документами з організації оплати , охорони 

праці та профспілкової роботи. 

 Організація юридичного навчання голови профкому та профспілкового активу, членів 

комісій з трудових спорів. 

 Правова оцінка випадків порушення норм законодавства, надання допомоги членам 

Профспілки щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності. 

• Підрозділ охорони праці постійно веде контроль за виконанням актів та приписів з 

питань охорони праці та пожежної безпеки. 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: Питання безпеки життєдіяльності, створення належних 

санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із пріоритетних напрямів у роботі 

комунального вищого навчального закладу «Олександрійський коледж культури і мистецтв». 

Відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про вищу освіту» «Про освіту» та 

інших нормативно-правових актів з охорони праці у коледжі забезпечено безпечні та нешкідливі 

умови навчання, режиму роботи, формування здоров'язбережувальної компетентності учасників 

освітнього процесу, що є важливим чинником функціонування навчального закладу, у якому на 

01.01.20 року у коледжі працює 97 працівників та навчається 285 студентів.  

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі будується відповідно до 

нормативних документів та  Наказу директора від 02 січня 2020 року №2 «Про організацію роботи 

з охорони праці».  



Створена та діє служба з охорони праці й безпеки життєдіяльності, головною метою 
діяльності якої є впровадження європейських норм, стандартів і цінностей у питаннях охорони 
праці, реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я.  

У 2019-2020 році робота служби з охорони праці коледжу здійснювалася за такими 
основними напрямами: ‒ створення безпечних умов праці та навчання; ‒ формування превентивної 
культури охорони праці та зниження ймовірності нещасних випадків у виробничій та невиробничій 
сферах; ‒ удосконалення функціонування системи управління охороною праці; ‒ здійснення 
заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами; ‒ пошук інноваційних підходів, які 
сприяють вирішенню питань з охорони праці; ‒ інформаційно-агітаційна та просвітницька 
діяльність; ‒ надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань охорони 
праці; ‒ співпраця із структурними підрозділами у питаннях безпеки життєдіяльності; ‒ контроль за 
дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Ці 
напрями передбачають навчання і перевірку знань з охорони праці, створення сучасної нормативної 
бази, фінансування заходів з охорони праці, всі види інструктажів, взаємодію відділу охорони праці 
з профспілковим комітетом коледжу та його структурними підрозділами. 

На виконання колективного договору за розділом «Охорона праці» співробітники в повному 
обсязі безкоштовно забезпечені спецодягом, миючими засобами, медикаментами, індивідуальними 
засобами захисту. Їм здійснюються доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів.  

Згідно із запланованими заходами та наявністю (виділенням) коштів на їх здійснення у 2019-
2020 році: 

- використано коштів на охорону праці на суму – 36,400 тис. грн. 
- використано коштів на протипожежні заходи -  80,673 тис. грн. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО МАСОВА РОБОТА : 
Стало традицією проведення вечорів відпочинку та вітання ювілярів нашого колективу. 

- екскурсії наших спілчан до мальовничих міст України, 
- поздоровлення трудового колективу від «Святого Миколая» та святкування Нового року, 
- вітання жінок коледжу з Міжнародним жіночим днем 8 березня. 
- привітання ветеранів праці коледжу та учасників ВВВ., 
- вітання з днем працівників освіти, 
- Вітання чоловіків з «Днем захисника України та козацтва» 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 Для швидкого спілкування, обміну інформації – продовжує працювати  група в соціальній 

мережі Viber. 
 Для висвітлення інформації у профспілки створена сторінка на офіційному сайті КВНЗ 

«ОККіМ». 
 Зроблений інформаційний стенд «Профспілка інформує». 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ: 

 Посилити громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, їх 
об‘єднання в особі своїх виборних органів і представників. 

 Збільшити контроль системи правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 
спрямованих на збереження життя, здоров‘я і працездатності спілчан у процесі 
трудової діяльності. 

 Боротись за підвищення розміру заробітної плати відповідно до зростання вартості 
життя, за своєчасну виплату зарплати; удосконалення нормування і тарифікації праці, 
нормативів чисельності та норм обслуговування для працівників галузі. 

 Регулярне і системне підвищення кваліфікації професійної підготовки профспілкових 
працівників. 

 Провести провідному інженеру з охорони праці роз’яснювальну роботу серед 
працівників коледжу, стосовно виконання правил БЖД та ОП в навчальному закладі. 

 Представлення кращих працівників до відзначення державними нагородами та 
почесними званнями за згодою з трудовим колективом. 
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               Додаток 1. 

 

Пропозиції та зауваження Профспілки працівників культури України до законопроєкту  «Про внесення змін до Закону 

України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг» 

 
№ 

п/п 

Норма чинного Закону України  

«Про культуру» 

Редакція, запропонована Міністерством 

культури та інформаційної політики України 

Пропозиції Профспілки та їх обґрунтування 

 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, 

Стаття 3. Державна політика у сфері 

культури 

 

1.Державна політика у сфері культури – 

нормативно-правова, регуляторна 

(адміністративна, економічна, фінансова) та 

публічна діяльність органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, 

спрямована на забезпечення культурних 

потреб громадян у відповідності до 

пріоритетів суспільного розвитку. 

2.Засадами державної культурної політики та 

принципами діяльності у сфері культури є: 

людиноцентризм; 

гуманізм; 

забезпечення культурного розмаїття; 

свобода творчості та форм культурного 

самовираження; 

інноваційність; 

 захист прав інтелектуальної власності, 

авторського права і суміжних прав; 

охорона культурної спадщини як основи 

національної культури; 

рівні можливості для діяльності у сфері 

культури; 

доступність для кожного громадянина 

якісних культурних послуг; 

автономія та самоврядування закладів 

 

Пропозиція 

 

    Залишити статтю 3  у попередній редакції (чинного  

ЗУ «Про культуру») з наступними змінами: 

- абзац другий викласти у наступній редакції: 

«визнання культури одним з основних факторів 

самобутності, ідентичності Українського народу – 

громадян України всіх національностей (далі - 

Український народ);» 

- доповнити статтю 3 абзацами (пунктами) 

наступного змісту: 

«збереження та розвиток народних традицій, 

ремесел та художніх промислів; 

розвиток та підтримка фольклору; 

культивування духовності, моралі, рідної мови». 

 

Обгрунтування 

 

      Чинна редакція статті 3 ЗУ «Про культуру» 

всебічно та повно окреслює напрямки державної 

політики у сфері культури. 

      В той же час, проєкт закону кардинально змінює 

поняття та значення культури в державі Україна. З 

одного з основних факторів самобутності 

Українського народу культура перетворюється на 

послугу, що надається споживачеві. 

      На наше глибоке переконання така зміна засад 
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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 

культури та закладів освіти сфери культури; 

державно-приватне партнерство; 

прозорість і публічність прийняття та 

виконання управлінських рішень; 

інтеграція у міжнародний культурний простір 

державної політики в галузі є згубною для 

збереження нації та національної держави. Крім того, 

вона суперечить сучасним загальносвітовим трендам, 

де лише культура є способом самозбереження 

народів в умовах глобалізації. А, по-друге, ми є 

свідками зростання націоналізму в майже усіх 

значимих країнах світу, що, безумовно, позначається 

і на стані культури. 

      Одночасно, слід також наголосити що «автономія 

закладів» при централізації бухгалтерій неможлива. 

Щоб розпоряджатись заробленими коштами, треба 

бути незалежними в фінансовому плані. А на 

сьогодні всі бухгалтерії централізовані. 

 

Пункти, якими пропонується доповнити ст.3 у 

редакції чинного ЗУ «Про культуру», є передумовами 

розвитку та захисту саме культурного простору 

України, як фактору самобутності Українського 

народу, що є вкрай актуальним на сьогоднішній день. 
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сфері культури; 

забезпечення розвитку міжнародного 

культурного співробітництва; 

створення страхового фонду 

документації про культурні цінності та 

документів на об'єкти культурної 

спадщини. 

 Стаття 4. Пріоритети державної 

політики у сфері культури 

1. Пріоритети державної політики у 

сфері культури визначаються: 

програмами Президента України, 

щорічним посланням Президента 

України до Верховної Ради України про 

внутрішнє і зовнішнє становище 

України та програмами діяльності 

Кабінету Міністрів України, в яких 

обов'язково враховуються аспекти 

розвитку культури; 

державними цільовими програмами у 

сфері культури, що розробляються і 

затверджуються згідно із 

законодавством; 

програмою діяльності центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв, з 

розвитку культури на відповідний рік, 

яка розробляється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв, та 

затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

2. Держава у пріоритетному порядку 

створює умови для: 

Стаття 4. Пріоритети державної політики у 

сфері культури 

1. Пріоритетами державної політики у сфері 

культури є: 

охорона та заохочення розмаїття форм 

культурного самовираження; 

модернізація культурної інфраструктури та 

впровадження інновацій у сферу культури; 

надання доступних та якісних культурних 

послуг; 

охорона культурної спадщини; 

розвиток мистецької освіти та кадрового 

забезпечення сфери культури; 

залучення інвестицій у сферу культури; 

створення, виробництва, тиражування, 

розповсюдження, демонстрування, 

споживання, популяризації, збереження й 

використання культурних благ. 

2. Пріоритети державної політики у сфері 

культури визначаються: 

стратегіями, концепціями, програмами у 

сфері культури, що розробляються і 

затверджуються згідно із законодавством; 

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 

Пропозиція 

 

Частину 1 ст. 4 проєкту Закону України 

доповнити пунктами (абзацами) наступного 

змісту:  

«розвиток  культури української нації, 

корінних народів та національних меншин 

України; 

розвиток національних надбань; 

промоція історико-культурних об’єктів». 

 

Обгрунтування 

 

Дані пункти є передумовою розвитку та 

захисту саме культурного простору України, як 

фактору самобутності Українського народу, що є 

вкрай актуальним на сьогоднішній день. 
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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. 

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 

культури; 

завданнями з розвитку сфери культури, 

визначеними планами пріоритетних дій 

Кабінету Міністрів України. 

3. Стратегію розвитку культури та план 

заходів щодо її реалізації, які ґрунтуються на 

принципах послідовності, наступництва і 

безперервності державної політики у сфері 

культури, затверджує Кабінет Міністрів 

України раз на п’ять років за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері культури. 
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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. 

  

Позиція відсутня 

Стаття 42  

Мінімальні стандарти забезпечення 

населення культурними послугами 

1. Мінімальні стандарти забезпечення 

населення культурними послугами 

визначають: 

перелік, зміст та обсяг культурних послуг, що 

надаються населенню на базовому рівні 

адміністративно-територіального устрою 

України (базовий набір культурних послуг); 

вимоги до ресурсного забезпечення базового 

набору культурних послуг; 

показники та критерії оцінки якості надання 

культурних послуг; 

 Доступність культурних послуг визначається 

їх територіальною, фінансовою, 

інформаційною доступністю у необхідному 

 

Пропозиція  

 

Запропонована стаття законопроєкту потребує 

суттєвого доопрацювання. 

 

Обґрунтування 

Відповідно до пропонованих норм «базовий набір 

культурних послуг» віддається на відкуп місцевим 

органам. 

 Виникає питання: Як це можливо, якщо КМУ 

визначає «базовий набір», а фінансування 

покладається на місцеві бюджети, і «базова мережа» 

буде формуватися знизу? При цьому можливі, при 

нагоді, скорочення закладів, або переведення їх на 

платні  послуги. Про які якісні і доступні «культурні 

послуги» можна при цьому казати? І це йдеться, 
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для споживача вигляді з урахуванням 

зручного для споживача часу їх надання. 

Якість культурних послуг визначається 

сукупністю властивостей, які характеризують 

процес та результат їх надання та 

обумовлюють здатність задовольнити певні 

потреби споживача кожного виду культурних 

послуг. 

2. Мінімальні стандарти забезпечення 

населення культурними послугами 

затверджує Кабінет Міністрів України. 

Показники та критерії оцінки якості надання 

культурних послуг та методику обрахунку 

вартості культурних послуг затверджує 

центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері культури. 

 

всього-на-всього про «мінімальні стандарти»!? 

 

 Стаття 21. Особливості трудових 

відносин та працевлаштування в 

закладах культури 

… 

.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 окупованих 

територіях на посаду та 

укладати з ними контракт, а також 

звільняти із займаної посади мають: 

1) Донецька, Луганська обласні 

Стаття 21.Особливості трудових відносин 

та працевлаштування в закладах культури 

... 

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 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 

 

 

 

Пропозиції 

 

1. У тексті статті 21 залишити словосполучення 

поняття «центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв» 

 

Обґрунтування 

Пунктом 12 ст. 1 ЗУ «Про культуру» 

визначено поняття «мистецтво». 

 Це - 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«. 
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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.... 

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 

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 державної політики у 

сфері культури, - 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 

... 

 

 

 

 

 

 

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 

Відповідно до Положення про Міністерство 

культури та інформаційної політики України, 

затвердженого постановою КМУ від 16.10.2019 р. № 

885, МКІП є головним органом у системі ЦОВВ, що 

«забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сферах культури,.. мистецтв...» 

Відповідно до покладених на нього завдань, 

МКІП визначає перспективи та пріоритетні напрями 

розвитку у цих сферах, здійснює нормативно-правове 

регулювання тощо.  

Дію Положення про Державне агентство з 

питань мистецтв зупинено відповідно до постанови 

КМУ від 23.03.2020 р. № 231. 
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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. 

 

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 сфері культури. 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. 

Пропозиція 

 

2. Абзац 3 частини 3 ст. 21 проєкту ЗУ викласти 

у наступній редакції: 

«За результатами конкурсу з переможцем з 

числа кандидатів укладається контракт строком 

на п’ять років за формою, визначеною 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері культури. 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». 

 

Обгрунтування 

Запропонована правова конструкція, згідно 

якої з керівником закладу культури укладається 

контракт строком на п’ять років, а з професійними 

творчими працівниками - строком від одного до трьох 

років, носить дискримінаційний характер, оскільки 

безпідставно ставить у різне правове становище 

працівників одного закладу 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 

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 
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мистецької творчості шляхом 

дотримання державних соціальних 

нормативів у сфері обслуговування 

закладами культури. 

2. Базова мережа закладів культури 

формується органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування 

у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. Існуючі заклади 

культури та заклади освіти сфери 

культури автоматично включаються до 

базової мережі. 

3. Органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування під час 

формування та забезпечення 

функціонування базової мережі закладів 

культури керуються державними 

соціальними нормативами у сфері 

обслуговування закладами культури, 

передбаченими Законом України "Про 

державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії". 

Виключення закладів культури з 

базової мережі можливе лише за 

погодженням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв. 

 

 

 

державних соціальних нормативів у сфері 

обслуговування закладами культури; 

забезпечення територіальної доступності для 

населення закладів культури, що надають 

базовий набір культурних послуг. 

2. Базова мережа закладів культури 

формується органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з 

дотриманням вимог державних соціальних 

нормативів у сфері обслуговування 

закладами культури, передбаченими Законом 

України "Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії" та 

мінімальних стандартів забезпечення 

населення культурними послугами. 

Виключення закладу культури з базової 

мережі допускається за умови, що надання 

населенню культурних послуг буде 

забезпечено іншим закладом культури в 

межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці (області, району, 

міста, району у місті, селищі, селі) з 

дотриманням вимог щодо доступності та 

якості культурних послуг. 

 Порядок формування базової мережі 

закладів культури визначає Кабінет 

Міністрів України 

.3. Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політикиу 

сфері культури, визначає перспективи та 

напрями розвитку і зміст мистецької освіти. 

Для системного методичного, навчально-

методичного, науково-методичного 

супроводу та актуалізації змісту мистецької 

освіти, забезпечення професійного розвитку 

педагогічних працівників закладів освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції 

1. Виключити абзац другий частини 2 ст.22 

законопроєкту. 

 

Обгрунтування 

     Вважаємо категорично неприйнятним абзац 

другий частини другої ст. 22 законопроєкту. 

     У разі прийняття цієї норми в запропонованій 

редакції заклади культури чекає кардинальне 

скорочення та ліквідація, особливо в сільській 

місцевості. Фактично може скластись ситуація, коли 

в громадах, районах, містах і, навіть, в області може 

залишитись по одному закладу культури, який 

надаватиме увесь перелік гарантованих культурних 

послуг. Особливо, якщо Кабінет Міністрів з якихось 

причин затягуватиме затвердження мінімальних 

стандартів забезпечення населення культурними 

послугами. 

 Вважаємо, що ця норма може обговорюватись як 

варіант існування закладів культури лише на рівні 

громади. Але поширювати її на райони, міста, області 

не можна. Це приведе до скорочення закладів, їх 

працівників та, відповідно, до падіння якісного рівня 
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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. 

 

сфери культури органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування 

виходячи з потреб регіонів/населених 

пунктів можуть утворюватися методичні 

установи/методичні відділи мистецької 

освіти. Типове положення про методичну 

установу/методичний відділ мистецької 

освіти затверджує центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері культури 

 

 

 

 

Виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуг, що надаються. 

 

Пропозиції 

2. Обов'язково залишити чинну норму частини 

третьої ст. 22 ЗУ «Про культуру» щодо необхідності 

отримання дозволу МКІП на виключення закладу 

культури з базової мережі, доповнити її та викласти у 

наступній редакції: 

 

«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. 

Орган місцевого самоврядування зобов'язаний 

надіслати для погодження центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та 

мистецтв обґрунтування рішення про 

реорганізацію чи ліквідацію закладу культури не 

пізніше ніж за місяць до прийняття відповідного 

рішення. Форму обґрунтування затверджує 

центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв». 

 

Обгрунтування 

Соціально-економічна криза створює загрози 

згортання культурного процесу у регіонах. Великою 

проблемою є нерозуміння деякими місцевими 

керівниками значення закладів культури в сучасних 

умовах. Тож, існує цілком реальна загроза ліквідації 

(або «перепрофілювання») культурних закладів 

місцевими громадами з метою економії бюджетних 

коштів. 
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А розпливчатість норм чинного законодавства 

створює можливості для того, що утримання та 

розвиток об’єктів культурної інфраструктури 

залежить від власного розсуду керівників органів 

місцевого самоврядування та відповідних рад. Якщо 

місцеві керівники вбачають якійсь зиск у 

функціонуванні закладів культури, то вони 

розвиваються. Але якщо домінує бажання зекономити 

кошти, то законодавство не перешкоджає 

«перепрофілюванню» або ж взагалі припиненню 

діяльності місцевих закладів культури.                             

Дану норму необхідно обов'язково залишити, 

як чи не єдину гарантію збереження базової мережі 

закладів культури. Саме ця норма чинного ЗУ «Про 

культуру» дала можливість не допустити  у різних 

регіонах ліквідацію закладів культури (бібліотек, 

клубів тощо) та масове скорочення персоналу. 

Вважаємо, що заявлена позиція авторів 

законопроєкту є передчасною та згубною для 

подальшого успішного розвитку сфери культури та 

працюючих у цій сфері фахівців. 

 

Пропозиції  
3.  Пропонуємо доповнити статтю 22 Закону 

України «Про культуру» вимогою заборони 

нецільового використання або перепрофілювання 

місцевих закладів культури. 

 

 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, 

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-
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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).  

 

Позиції відсутні 

 

 

 

 

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, 

центри культурних послуг, парки культури та 

відпочинку тощо). 

 

 

 

 

 З метою наближення місця надання 

культурних послуг до місця проживання 

жителів територіальної громади у 

відповідному населеному пункті може 

утворюватися філія закладу культури.3. 

Переліки закладів культури базової мережі 

затверджують:щодо базової мережі 

загальнодержавного рівня – центральні 

органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать заклади 

культури;щодо базової мережі місцевого 

рівня – місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. 

Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері культури, на підставі отриманих від 
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інших центральних органів виконавчої влади, 

місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування переліків закладів 

культури формує базову мережу закладів 

культури. 

4. З метою створення умов для 

забезпечення населення культурними 

послугами, раціонального та ефективного 

використання наявних ресурсів і 

матеріально-технічної бази закладів культури 

базової мережі місцевого рівня, їх 

модернізації за рішенням ради відповідної 

територіальної громади або спільного 

рішення рад суміжних територіальних 

громад може бути створений центр 

культурних послуг/центр творчості. Центр 

культурних послуг/центр творчості – це 

багатофункціональний заклад культури, що 

має зручне розташування для відвідування 

жителями територіальної громади/суміжних 

територіальних громад, забезпечений 

кваліфікованими кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну базу та спроможний 

забезпечувати надання комплексу 

культурних послуг, консультаційної, 

інформаційної, допомоги, доступ до 

користування приміщеннями та обладнанням 

для творчості, неформального навчання та 

спілкування жителів територіальної громади. 

 Напрями роботи центру культурних 

послуг/центру творчості формуються згідно з 

потребами та інтересами жителів 

територіальної громади. 

 Методичні рекомендації щодо організації 

функціонування центру культурних 

послуг/центру творчості затверджує 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції та обгрунтування 

 

1. Щодо створення центрів культурних 

послуг/центрів творчості, передбачених частиною 

четвертої ст. 23 законопроєкту, зазначаємо наступне. 

         Формування таких центрів, можливо, є 

виправданим на первинному рівні адміністративного 

устрою в сільських територіальних громадах. 

         Формулювання ж в законопроєкті дають 

можливість створювати такі центри і в містах (вони 

також є територіальними громадами!), що може 

призвести до ліквідації існуючих закладів культури, 

адже такі центрі можуть поглинути самостійні 

бібліотечні, мистецькі, клубні та інші заклади.  

       Така позиція видається неприйнятною. 

  

1. Вважаємо, що абзац третій частини четвертої 

ст. 23 проєкту має бути замінений на пункт такого 

змісту: 

«Перелік напрямів роботи центру  культурних  

послуг/центру творчості формуються таким 

чином, щоб забезпечувати населенню, як мінімум, 

увесь перелік послуг, передбачених мінімальними 

соціальними стандартами» 
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центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері культури. 

 Стаття 26. Витрати на утримання 

закладів культури 

1. Джерелами фінансування 

закладів культури є: 

кошти державного та місцевих 

бюджетів; 

кошти, що надходять від господарської 

діяльності, надання платних послуг; 

кошти, одержані за роботи (послуги), 

виконані закладом культури на 

замовлення підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб;доходи від 

реалізації продукції майстерень, 

підприємств, цехів і господарств, від 

надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; 

гранти, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, 

матеріальні цінності, одержані від 

фізичних і юридичних осіб, у тому 

числі іноземних; 

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. 

Стаття 26. Фінансово-господарська 

діяльність закладів культури 

1. Джерелами фінансування закладів 

культури є: 

кошти державного та місцевих бюджетів; 

кошти, що надходять від додаткової 

(господарської) діяльності; 

кошти, одержані від надання платних послуг 

згідно з основною діяльністю закладів 

культури; 

доходи від реалізації в установленому 

порядку майна, надання в оренду майна; 

кошти, одержані за роботи (послуги), 

виконані закладом культури на замовлення 

підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб; 

благодійні внески, добровільні 

пожертвування, дарунки у вигляді коштів, 

матеріальних цінностей, нематеріальних 

активів, одержаних від фізичних та 

юридичних осіб; 

гранти вітчизняних і міжнародних 

організацій 

кошти, отримані державними і 

комунальними закладами культури як 

відсотки на залишок коштів на поточних 

рахунках, відкритих у банках державного 

сектору для розміщення власних 

надходжень, отриманих як плата за послуги 

що надаються ними згідно з основною 

діяльністю; 
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Розмір плати за надання платних послуг 

встановлюється державним і 

комунальним закладом культури 

щороку у національній валюті України. 

ерелік 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 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

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 державними і 

комунальними закладами культури коштів 

від надання платних послуг та коштів з 

інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством, бюджетні асигнування не 

зменшуються та протягом бюджетного 

періоду не підлягають вилученню, крім 

випадків, передбачених законом. 

Державні і комунальні заклади культури 

мають право самостійно розпоряджатися 

надходженнями від надання платних послуг 

та з інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством, з метою 

провадження діяльності, передбаченої 

установчими документами. 

2. Заклади культури загальнодержавного та 

місцевого рівня базової мережі залежно від 

форми власності утримуються або 

отримують фінансову підтримку відповідно 

за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів, а також з інших джерел, не 
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заборонених законодавством. Приватні 

заклади культури утримуються за рахунок 

коштів їх засновників та інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

3. Фінансування надання базового набору 

культурних послуг здійснюється за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. 

Методику обрахунку собівартості 

культурних послуг, включених до базового 

набору, затверджує Кабінет Міністрів 

України 

 

 

Пропозиції та обґрунтування 

 

Незрозумілою за своїми наслідками застосування є 

частина третя ст. 26 проєкту закону.  

Яким чином ця норма вплине на фінансування 

закладів культури?  

Чи означає її прийняття, що заклади культури 

отримуватимуть фінансування не відповідно до 

потреби, а за надану культурну послугу?  

Виникає аналогія з сферою охорони здоров’я, де 

внаслідок реформи лікарні отримують фінансування 

на одного пацієнта. Наслідки запровадження 

медичної реформи всім відомі.  

Є пересторога, що ця норма законопроєкту може 

привести до кардинальної зміни системи 

фінансування закладів культури. 

Також незрозумілим є принцип фінансування 

національних закладів культури в розрізі цієї 

законодавчої норми.  

 

 

 


