
Нормативно-правові документи, що регулюють
роботу бібліотеки

ЗАКОНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення 
керівників державних та комунальних закладів культури 
Київ 28 січня 2016 року № 955-УШ

Про засади державної мовної політики 
м. Київ 3 липня 2012 року № 5029-УІ

Про захист персональних даних 
м. Київі червня 2010 року № 2297-УІ

Про культуру
м. Київ 14 грудня 2010 року № 2778-VI

Про Концепцію Національної програми інформатизації 
м. Київ, 4 лютого 1998 року N 75/98-ВР

НАКАЗИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
02.09.2014 № 879 Із змінами № 868 від 04.10.2016
Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
22.08.2017 № 1228
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і 
навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних 
навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
15.10.2013 №983
Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та 
бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності
30.10.2014 №919
Про затвердження Положення про Експертну комісію з відбору рукописних книг, рідкісних і 
цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного 
надбання
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 
12.12.2012 № 1398
Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек 

ПОСТАНОВИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
м. Київ, 17 листопада 2010 року N 2702-УІ
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" про заборону 
приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва

м. Київ 1 липня 2015 року № 572-УІІІ
Про проекти законів України про внесення змін до деяких законів України щодо 
запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо конкурсної процедури призначення керівників державних 
та комунальних закладів культури, театрів, бібліотек, музеїв



КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
від 22 березня 2017 р. № 177 Київ
Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження 
Універсальної десяткової класифікації

від 24 травня 2017 р. № 442 Київ
Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення 
України і Положення про Міністерство культури України

від 9 серпня 2017 р. № 562 Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
від 23 березня 2016 р. № 219-р Київ
Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни 
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»

від 23 грудня 2009 р. N 1579-р Київ 
Про схвалення Концепції Державної 
цільової національно-культурної програми
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" 

від 14 червня 2017 р. № 394-р Київ
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних 
послуг в Україні на 2017-2018 роки

МАНІФЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ «Бібліотеки в умовах кризи», 7 
липня 2015 р., в якому представлено бачення місії та ролі бібліотек, їх цінності для 
українського суспільства.

У Міністерстві культури підготовлено всі необхідні документи для того, 
щоб указом Президента оголосити 2018 рік - Роком відновлення та реставрації 
культурної спадщини.


