
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
збереження культурних цінностей)» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

Ситуація, що склалась на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь гостро 
поставила питання щодо долі об’єктів культурної спадщини та культурних 
цінностей, які перебувають на цих територіях. 
 З огляду на існуючі міжнародно-правові норми та положення законодавства 
України, зокрема статті 5 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» відповідальність за охорону 
культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається на 
Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм 
і принципів міжнародного права. 

Статтею 54 Конституції України наголошено на зобов’язаннях держави 
щодо збереження національної культурної спадщини: базові положення щодо 
реалізації державної політики в цій сфері містять Закони України «Про 
культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної 
спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про Національний архівний фонд 
та архівні установи», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей».  

За сучасних політичних умов в державі, вкрай необхідним є забезпечення 
наступності вироблення плану дій щодо захисту та збереження культурних 
цінностей на Півдні та Сході України, на тих територіях, де влада України 
тимчасово не може здійснювати свої обов’язки у повному обсязі. Вкрай 
необхідним є вжиття заходів для призначення за спрощеною процедурою нових 
керівників закладів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь. 

2. Мета і завдання законопроекту 

Метою запропонованих законопроектом змін є забезпечення  збереження 
національної культурної спадщини та національного надбання Українського 
народу. 

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту 

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін 
до законів України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу»  в частині 
призначення керівників закладів культури, які знаходяться на тимчасово 
окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь. 

 



4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового 
регулювання 

  Нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, 
є: Конституція України, закони України  «Про культуру», «Про охорону 
культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та 
музейну справу», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про вивезення, ввезення і повернення 
культурних цінностей», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України», постанова Кабінету Міністрів України від 04 
березня 2015 р. № 81 «Про  роботу за сумісництвом працівників державних 
підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення 
антитерористичної операції», інші нормативно-правові акти. 

Законопроект у пропонованій редакції раніше до Верховної Ради України 
не подавався. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування   
Реалізація Закону, про проект якого йдеться, не потребуватиме додаткових 

видатків Державного бюджету України і місцевих бюджетів. 
Прийняття Закону не потребує проведення всеукраїнського референдуму 

та виділення коштів із Державного бюджету України для його проведення.  
6. Прогноз соціально-економічних, політичних, правових та інших 

наслідків прийняття Закону  
Прийняття Закону сприятиме  забезпеченню  збереження національної 

культурної спадщини та національного надбання Українського народу, а також 
підвищенню рівня правового захисту керівників закладів культури, які 
знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 
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