
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 постановляє: 

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: 

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. 


