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ЗАКОН  УКРАЇНИ

ПРО КУЛЬТУРУ

№ 2778–VI від 14 грудня 2010 року
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст. 168)

Зі змінами, внесеними згідно із Законами № 4731–VI від 17.05.2012, 
ВВР, 2013, № 15, ст. 98; №  5029–VI  від  03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, 
ст. 218; № 5461–VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст. 62; № 1166–VII від 
27.03.2014, ВВР, 2014, № 20–21, ст. 745

Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює 
суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюд- 
женням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спря- 
мований на забезпечення доступу до них.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому зна-

ченні:
1) базова мережа закладів культури — комплекс підприємств, уста-

нов, організацій і закладів культури державної та комунальної форми 
власності, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпе-
чення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використан-
ня і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні ціннос-
ті, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності культурного 
простору України, доступності національного культурного надбання, 
дотримання прав громадян у сфері культури;

2) вітчизняний (національний) культурний продукт — культурні бла-
га і культурні цінності, створені (надані) вітчизняним виробником;

3) грант — фінансові ресурси, що надаються на безповоротній 
основі суб’єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалі-
зації культурно-мистецького проекту;

4) діяльність у сфері культури (культурна діяльність) — творча, 
господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, 
культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на ство-
рення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяриза-
цію, збереження і використання культурних благ та культурних ціннос-
тей для задоволення культурних потреб громадян;


