
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

31.10.2017 м. Київ № 1131 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
29 грудня 2017 р. за № 1583/31451 

Про затвердження Порядку використання документів  
через обмінні бібліотечні фонди 

Відповідно до статті 4 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", пункту 8 Положення 
про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 
вересня 2014 року № 495, Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни 
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2016 року № 219-р, 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок використання документів через обмінні бібліотечні фонди, що додається. 
2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Нікіфоренко Л. С.) 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. 
  

Перший заступник Міністра С. В. Фоменко 

  
 

 

Порядок 
використання документів через обмінні бібліотечні фонди 

1. Цей Порядок визначає механізм використання документів, які знаходяться в обмінних 
бібліотечних фондах (далі — обмінні бібліотечні фонди). 

Цей Порядок поширюється на бібліотеки державної та комунальної форм власності всіх видів, 
передбачених статтею 6 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (далі — 
фондоутримувачі). 

Цей Порядок не поширюється на особливо цінні, рідкісні документи та колекції, що внесені або 
підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання України, та 
документи, що є унікальними документами Національного архівного фонду України і зберігаються у 
бібліотеках. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про 
бібліотеки і бібліотечну справу". 
Обмінний фонд — відокремлена частина бібліотечного фонду, що використовується для обміну чи 
безкоштовної передачі. 

3. Фондоутримувачі для організації використання документів створюють обмінні бібліотечні 
фонди. 

4. Обмінний бібліотечний фонд відокремлюється від інших бібліотечних фондів та не 
використовується для обслуговування користувачів. 

5. Використання документів через обмінні бібліотечні фонди здійснюється шляхом обміну 
документами між фондоутримувачами, безкоштовної передачі документів іншим організаціям із метою 
популяризації читання. 

6. До обмінного бібліотечного фонду включаються документи: 
дублетні, непрофільні і маловживані, які були вилучені з інших фондів бібліотеки; 
видані фондоутримувачем та призначені ним для розповсюдження через обмінні фонди; 
отримані безоплатно від фізичних та юридичних осіб для розповсюдження. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства культури України 
31 жовтня 2017 року № 1131 
Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
29 грудня 2017 р. за № 1583/31451 



7. Сумарний облік документів обмінного бібліотечного фонду здійснюється з урахуванням 
Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом 
Міністерства культури і туризму України від 03 квітня 2007 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 23 травня 2007 року за № 530/13797. 

8. Використання документів через обмінні бібліотечні фонди здійснюється на підставі замовлень 
фондоутримувачів, визначених у пункті 1 цього Порядку. 

9. Фондоутримувачі ведуть переліки (каталоги) документів обмінних бібліотечних фондів, у тому 
числі в електронній формі. 
10. Супровідні документи на видання, що надійшли до обмінного бібліотечного фонду, акти на 
вилучення документів зберігаються відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 
2012 року № 578/5 "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час 
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 
організацій, із зазначенням строків зберігання документів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 квітня 2012 року за № 571/20884. 

Вилучення документів, які протягом двох років не були розповсюджені, з обмінних бібліотечних 
фондів здійснюється за рішенням фондоутримувача. 

  
 

Начальник управління з питань 
мовної політики та літератури Л. С. Нікіфоренко 

 


