
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ, 

що діють у галузі музейної справи 
 

 

Європейська конвенція з охорони археологічної спадщини (переглянута) 

(1992 р.)  

 

Європейська культурна конвенція 1954 року 

 

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання  незаконному 

ввезенню і вивезенню та передачі права власності на культурні цінності. 

 

Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.) 

 

Міжнародна хартія з охорони та використання археологічної спадщини (Лозаннська 

хартія. 1990) // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань.-К.,2009 

 

 

Конституція України 
 

Цивільний кодекс України 

 

Земельний кодекс України 
 

 

Закони України: 

 

Про музеї та музейну справу 

 

Про охорону культурної спадщини 

 

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей 

 

Про охорону археологічної спадщини 

 

Про культуру  

 

Про Національний архівний фонд та архівні установи 

 

Про народні художні промисли 

 

Про інформацію 

 

Про благодійну діяльність та благодійні організації 

 

Про державні нагороди України 

 



Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України 

 

Про державні нагороди, якими відзначені трудові колективи, навчальні заклади, 

об'єднання громадян, військові частини і з'єднання 

 

Про приватизацію державного житлового фонду  

 

Про приватизацію державного майна 
 

Постанови Верховної Ради України: 

 

 «Про необхідність збереження цілісності унікального історико-архітектурного 

та музейного комплексу Кловський палац (пам’ятка архітектури XVIII століття) 

- Музей історії м. Києва» від 18.09.2003 № 1201-IV 
 

Про створення Державного музею-архіву народної культури українського 

Полісся від 21.04.2011 № 3299-VI 
 

Укази Президента України: 

 

Про Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та 

музейного комплексу "Мистецький арсенал" від 28 квітня 2011 р. № 511/2011 

 

Про надання Центральному музею медицини України статусу національного  

від 15 лютого 1999 р. № 176/99 

 

Про надання статусу національного Державному музею літератури України  від 

19 травня 1999 р. № 522/99 

 

Про створення Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара" 

від 2 грудня 1999 р. № 1521/99 

 

Про створення Державного музею історії промисловості України від 5 червня 

2000 р. № 761/2000 

 

Про надання Державному музею-заповіднику українського гончарства статусу 

національного від 29 березня 2001 р. № 220/2001 

 

Про надання Київському державному музею Т.Г. Шевченка статусу 

національного 

від 31 березня 2001 р. № 222/2001 

 

Питання історико-архітектурної пам'ятки - музею "Київська фортеця 

від 3 травня 2007 р. № 371/2007 

 

Про надання статусу національного деяким закладам культури 

від 14 травня 2008 р. № 437/2008 



 

Про надання Літературно-меморіальному музею Г.С. Сковороди статусу 

національного 

від 18 червня 2008 р. № 570/2008 

 

Про надання державній установі "Музей народної архітектури та побуту 

України Національної академії наук України" статусу національної 

від 21 липня 2008 р. № 644/2008 

 

Про надання Українському центру народної культури "Музей Івана Гончара" 

статусу національного 

від 11 березня 2009 р. № 150/2009 

 

Питання Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" 

від 13 жовтня 2009 р. № 828/2009 

 

Про надання Коломийському музею народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття імені Й. Кобринського статусу національного 

від 20 жовтня 2009 р. № 837/2009 

 

Про надання Львівській галереї мистецтв статусу національної 

від 23 жовтня 2009 р. № 861/2009 

 

Про надання Центральному музею Збройних Сил України статусу 

національного 

від 15 січня 2010 р. № 29/2010 

 

Про надання культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький 

арсенал" статусу національного 

від 3 лютого 2010 р. № 94/2010 

 

Про надання Музею українського народного декоративного мистецтва статусу 

національного 

від 15 лютого 2010 р. № 164/2010 

 

Про надання Дніпропетровському історичному музею імені Д.І. Яворницького 

статусу національного 

від 15 лютого 2010 р. № 165/2010 

 

Про надання Державному заповіднику-музею М.В. Гоголя статусу 

національного 

від 15 лютого 2010 р. № 166/2010 

 

Про надання Державному музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в 

Україні" статусу національного 

від 18 лютого 2010 р. № 188/2010 

 



Про надання Київському музею російського мистецтва статусу національного 

від 21 серпня 2010 р. № 860/2010 

 

Про надання Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків статусу 

національного  від 17 січня 2011 р. № 50/2011 

 

Про надання Львівському літературно-меморіальному музею Івана Франка 

статусу національного  від 23 серпня 2011 р. № 875/2011 

 

Про звання Герой України  від 2 грудня 2002 р. № 1114/2002 

 

Про орден Данила Галицького від 30 липня 2003 р. № 769/2003 

 

Про орден Богдана Хмельницького, п. 13 Статуту 

від 30 січня 2004 р. № 112/2004 

 

Про орден Свободи, п. 13 Статуту 

від 20 травня 2008 р. № 460/2008 

 

Про медаль "За врятоване життя" 

від 20 травня 2008 р. № 461/2008 

 

Про відзнаку Президента України - Хрест Івана Мазепи 

від 26 березня 2009 р. № 189/2009 

 

Про орден "За доблесну шахтарську працю" від 30 квітня 2009 р. № 282/2009 

 

Про орден Героїв Небесної Сотні  від 3 листопада 2014 р. № 844/2014 

 

Про музей «Чорнобиль» від 25.04.1996 № 288/96 

 

Про надання статусу національного Меморіального комплексу «Український 

державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» 

від 21.06.1996 № 459/96 

 

Про надання Центральному науково-природничому музею статусу 

національного від 10.12.1996 № 1186/96 

 

Про надання музею-садибі М.І.Пирогова статусу національного 

від 10.06.1997 № 509/97 

 

Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України 

від 22.03.2000 № 489/2000 

 

Про додаткові заходи щодо забезпечення діяльності Національного художнього 

музею України  

від 25 березня 2002 року № 294/2002 



 

Питання створення культурно-мистецького та музейного комплексу 

«Мистецький арсенал»  

від 22.05.2006 № 415/2006 

 

Про невідкладні заходи щодо розвитку Державного музею народної 

архітектури та побуту України 

від 25.06.2007 № 553/2007 

 

Деякі питання створення культурно-мистецького та музейного комплексу 

«Мистецький арсенал» 

від 31.08.2007 № 808/2007 

 

Про відзначення 60-річчя Національного музею Тараса Шевченка 

від 27.11.2008 № 1104/2008 

 

Про заходи щодо розвитку Національного художнього музею України 

від 15.03.2011 № 285/2011 

 

Про деякі питання Ради з питань розвитку Національного культурно-

мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» 

від 19.01.2015 № 24/2015 
 

 

Постанови  Кабінету Міністрів України: 
 

Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України 

"Про музеї та музейну справу"  від 22 січня 2005 р. № 82 

 

Про затвердження Положення про Міністерство культури України від 3 вересня 

2014 р. № 495 

 

Деякі питання Українського інституту національної пам’яті від 12 листопада 

2014 р.  № 684 

 

Про створення Національного музею історії України від 15 жовтня 1991 р. 

№ 269 

 

Про створення в м. Києві Державного політехнічного музею від 29 травня 

1995 р. № 360 

 

Про створення Музею історії техніки та озброєнь України від 20 липня 1996 р. 

№ 766 

 

Про створення музею коштовного і декоративного каміння від 11 грудня 

1996 р. № 1485 

 



Про затвердження переліку закладів мистецтва, яким надається фінансова 

підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і 

мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету  від 16 

листопада 2001 р. № 1557 

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та 

музейного комплексу "Мистецький арсенал" від 14 липня 2010 р. № 574 
 

 

Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що 

становлять національне надбання від 18 лютого 1997 р. № 174 

 

Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та 

музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини 

Музейного фонду України від 2 лютого 2000 р. № 209 

 

Про затвердження Положення про Музейний фонд України 

від 20 липня 2000 р. № 1147 

 

Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, 

установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, 

що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду 

України 

від 29 листопада 2000 р. № 1766 

 

Про затвердження Порядку передачі на постійне зберігання до музеїв 

державних нагород, якими відзначені підприємства, об'єднання, установи, 

організації, військові частини від 1 серпня 2007 р. № 982 
 

Про присвоєння імені Никанора Онацького Сумському художньому музею 

від 28.12.1994 № 880 

 

Про Державний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» 

від 12.03.1996 № 309 

 

Про передачу в дар музею Т.Г. Шевченка у місті Форт-Шевченко скульптури 

Т.Г. Шевченка від 12.09.1996 № 1107 

 

Про присвоєння Київському музею західного та східного мистецтва імені 

Богдана та Варвари Ханенків 

від 22.06.1999 № 1104 

 

Про оплату праці працівників Національного музею у Львові імені Андрея 

Шептицького 

від 13.07.2006 № 976 

 



Про умови оплати праці працівників державного підприємства «Культурно-

мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» 

від 25.06.2008 № 569 
 

Про затвердження Положення про Державний реєстр національного 

культурного надбання від 12 серпня 1992 р. № 466 

 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

 

Про створення Державного музею авіації від 7 березня 2001 р. № 74-р 

 

Про створення Державного музею іграшки від 16 листопада 2002 р. № 640-р 

 

Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький 

арсенал" 

від 3 березня 2005 р. № 49-р 

 

Про утворення Державного музею "Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 

Україні" 

від 22 квітня 2009 р. № 435-р 
 

Про передачу цілісного майнового комплексу Національного музею-

заповідника українського гончарства у державну власність 

від 24.02.2003 № 84-р 

 

Про передачу Національного музею-садиби М.І. Пирогова у державну власність 

від 11.06.2003 № 335-р 

 

Про розміщення Верховного Суду України від 11 серпня 2003 р. № 506-р 

 

Про передачу цілісного майнового комплексу Науково-мистецької фундації 

митрополита Андрея Шептицького – Національного музею у Львові у державну 

власність від 16.12.2004 № 905-р 

 

Про передачу державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний 

комплекс «Мистецький арсенал» в управління Державного управління 

справами від 05.09.2007 № 699-р 

 

Про передачу майна Державного історико-археологічного музею-заповідника 

«Кам’яна Могила» у державну власність 

від 05.12.2007 № 1094-р 

 

Про передачу цілісних майнових комплексів Канівського історичного музею, 

Канівського музею народного декоративного мистецтва та Бібліотеки-музею 

А.П. Гайдара в м. Каневі у державну власність 

від 27.02.2008 № 343-р 



 

Про затвердження плану заходів із забезпечення повноцінного функціонування 

і розвитку Національного музею народної архітектури та побуту України 

від 23.12.2009 № 1600-р 

 

Про передачу цілісного майнового комплексу Національного музею народної 

архітектури та побуту до сфери управління Міністерства культури 

від 10.08.2011 № 787-р 

 

Деякі питання Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів 

«Тюрма на Лонцького» 

від 12.10.2011 № 1020-р 
 

Про утворення Музейно-культурного центру «Мистецькі шедеври України»  

від 15 жовтня 2004 р. № 756-р  

 

Про тимчасове розміщення фондових колекцій Державного музею народної 

архітектури та побуту від 03.04.1997 № 179-р 

 

Про передачу устаткування для Меморіального комплексу «Національний 

музей історії ВВВ 1941 - 1945 років» від 14.06.2000 № 259-р 

 

 

Накази: 
 

Наказ Міністерства культури СРСР від 17.07.1985 № 920 

Об утверждении Инструкции по учёту и хранению музейних ценностей, находящихся 

в государственных музеях СССР 
 

Наказ Міністерства культури і туризму України від 27 серпня 2007 р. № 50, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2007 р. за 

№ 1032/14299 

Про затвердження форми звітності № 4-ф (річна) "Звіт про дорогоцінні метали і 

коштовне каміння, що містяться в музейних предметах" (адміністративні дані) 

та Інструкції щодо її заповнення 

 

Наказ Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України від 21 вересня 1998 р. № 140, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 5 жовтня 1998 р. за № 630/3070 

Про затвердження Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і 

національних природних парків України, п. 4.3, 5.1 – 5.6, 6.4 Положення 

 

Наказ Міністерства освіти, Міністерства внутрішніх справ України, Головного 

управління Державної пожежної охорони від 30 вересня 1998 р. № 348/70, 

зареєстровано в  Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за № 800/3240 

Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій 

системи освіти України, пп. 4.4.19 п. 4.4, п. 7.6 Правил 



 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства культури і 

мистецтв України від 30 липня 2004 р. № 846/489, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1033/9632 

Про затвердження Інструкції з організації охорони державних музеїв, історико-

культурних заповідників, інших важливих об'єктів культури підрозділами 

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

 

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 

2004 р. № 126, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 

р. за № 1410/10009 

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні 

 

Наказ Міністерства культури і туризму України від 12 лютого 2007 р. № 4, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2007 р. за № 206/13473 

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на 

здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних 

заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо 

обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи 

совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та 

аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, 

концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування 

української мови 

 

Наказ Державного комітету статистики України від 27 вересня 2010 р. № 402, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 р. за № 940/18235 

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного 

статистичного спостереження № 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею" 

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 травня 2013 р. № 532, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 р. за № 

1067/23599 

Про затвердження Положення про музей органів внутрішніх справ та вищих 

навчальних закладів МВС України 

 

Наказ Міністерства культури України від 11 червня 2014 р. № 744, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2014 р. за № 

1168/25945 

Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших 

організацій, яким надається право проведення державної експертизи 

культурних цінностей 

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2014 р. № 967, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2014 р. за 

№ 1222/25999 

Про затвердження Типового положення про музей цивільного захисту 

територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, 



навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2014 р. № 1195, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2014 р. за № 

1415/26192 

Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України 

 

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 13 липня 1998 р. № 325, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1998 р. за № 496/2936 

Про затвердження Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової 

вартості пам'яток Музейного фонду України 

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 р. № 622, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за № 637/3077 

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і 

охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, 

основних частин зброї та вибухових матеріалів 

 

Наказ Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за 

№ 1365/26142 

Про затвердження  Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань 

 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України від 10 листопада 1998 р. № 163, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 31 грудня 1998 р. за № 852/3292 

Про затвердження Положення про організацію наукових досліджень у 

заповідниках і національних природних парках України  

 

Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 244, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 1999 р. за № 874/4167 

Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного 

контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,  

 

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 25 жовтня 2001 р. № 653, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2002 р. за № 144/6432 

Про затвердження Порядку занесення унікальних пам'яток Музейного фонду 

України до Державного реєстру національного культурного надбання 

 

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 червня 2010 р. № 388, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2010 р. за № 553/17848 



Про затвердження Положення про знаки поштової оплати 

 

Наказ Служби безпеки України від 25 січня 2013 р. № 30, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 р. за № 258/22790 

Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України 

 

Наказ Управління державної охорони від 1 лютого 2013 р. № 65, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 р. за № 305/22837 

Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України 

 

Наказ Міністерства юстиції України від 8 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 

Про затвердження Правил роботи архівних установ України 

 

Наказ Міністерства культури України від 2 липня 2013 р. № 586, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 р. за № 1203/23735 

Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань 

безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, 

обернених відповідно до закону в дохід держави 

 

Наказ Міністерства культури України від 3 вересня 2013 р. № 819, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2013 р. за № 

1879/24411 

Про затвердження форм та порядків ведення реєстрів культурних цінностей,  

 

Наказ Міністерства культури України від 5 листопада 2014 р. № 943, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 р. за № 

1445/26222 

Про деякі питання обліку державної частини Музейного фонду України 

 

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

від 19.01.2015 № 18, зареєстровано Міністерстві юстиції України 03 лютого 

2015 р. за № 125/26570 

Про затвердження Правил охорони праці для працівників музеїв 

 

Наказ Міністерства юстиції України від 27.10.2009 № 1969/5 

Про утворення музею Міністерства юстиції України 

 

Наказ Міністерства культури України від 11 червня 2014 р. № 744, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2014 р. за 

№ 1168/25945 

Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших 

організацій, яким надається право проведення державної експертизи 

культурних цінностей 

 

наказ Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142  



«Про затвердження  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» 
 

 

Найважливіші напрями підготовки спеціалістів у галузі охорони та реставрації 

пам'яток, ансамблів і визначних місць (Коломбо, 1993 р.)// Пам’яткознавство: правова 

охорона культурних надбань.-К.,2009 

 


