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Дніпровська міська рада  

 
Міністерство культури та інформаційної політики України за результатами 

опрацювання листа Дніпровської міської ради від 16 березня 2021 року      
№ 1/26-91 щодо об’єднання комунальних закладів повідомляє наступне. 

Збереження та підтримка на належному рівні мережі закладів культури є 
надзвичайно важливим елементом у процесі формування культури в суспільстві 
та запорукою розвитку людського капіталу. 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу» доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній та 
комунальній власності, визначається відповідними органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 
культури та мистецтв. Також, відповідно до частини третьої статті 22 Закону 
України «Про культуру», а також до пункту 13 Порядку формування базової 
мережі закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 жовтня 2012 року № 984, виключення закладів культури з базової 
мережі можливе лише за погодженням із МКІП. 

Враховуючи вищезазначене та викладене у листі Дніпровської міської 
ради, разом з інформацією додатково отриманою від структурних підрозділів 
Дніпровської міської ради, МКІП інформує, що відповідно до чинного 
законодавства не передбачено такої форми реорганізації юридичних осіб, як 
об’єднання. Виходячи з наданої інформації, з метою об’єднання централізованих 
бібліотечних систем, необхідним є реорганізація комунального закладу культури 
«Централізована система бібліотек для дітей» шляхом приєднання до 
комунального закладу культури «Централізована система публічних бібліотек 
для дорослих» з подальшою зміною назви юридичної особи.  
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Також зазначаємо, що немає необхідності у ліквідації бібліотек-філій, що 
будуть частиною новоутвореного (перейменованого) комунального закладу 
культури «Централізована система публічних бібліотек». Наступним кроком, 
відповідно до пропозицій щодо об’єднання централізованих бібліотечних 
систем,  доданих до листа Дніпровської міської ради, бібліотеки-філії, що 
планується ліквідувати, необхідно реорганізувати шляхом приєднання або 
злиття до відповідних бібліотек-філій комунального закладу культури 
«Централізована система публічних бібліотек».  

Враховуючи викладене, просимо Дніпровську міську раду визначитися з 
процедурою об’єднання відповідних централізованих бібліотечних систем та 
бібліотек-філій.  

Наголошуємо, що остаточне рішення та відповідальність за ліквідацію чи 
реорганізацію несе орган управління відповідного закладу. У разі, якщо такі дії 
або бездіяльність, призведуть до погіршення якості культурних послуг або 
порушень прав населення на отримання культурних послуг, такі випадки будуть 
розглядатися та направлятися до відповідних органів державної влади з метою 
захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. 

 
 
 

Заступник Міністра           Лариса ПЕТАСЮК 
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