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Бібліотечні 

заклади – 16 729

Кіномережа –

290 

Клубні  заклади –

16 023

Мистецькі 

школи - 1317

¼ цих закладів -

розташовані в населених

пунктах з чисельністю

населення < 250 осіб;

< 40% - мають добрий

стан матеріально-

технічного забезпечення

Існуюча мережа закладів культури – 34 359 об’єктів



с. Андріївка, Олевська ОТГ, Житомирська обл.

Стан закладів культури в регіонах

с. Мала Решетилівка, Полтавська обл.

с. Лишнівка, Волинська обл.
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Частка видатків на культуру та мистецтва в 

структурі державного та місцевих бюджетів у 

2012 – 2019 роках, %

Фінансування сфери культури з місцевих 

бюджетів за кодами економічної 

класифікації в 2019 році, %

2100 Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату; 

51,57

2200 Використання 
товарів і послуг; 

19,16

2600 Поточні 
трансферти; 18,08

2700 Соціальне 
забезпечення; 0,24

2800 Інші поточні 
видатки; 0,08

3100 Придбання 
основного капіталу; 

9,70
3200 Капітальні 

трансферти; 1,18
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Мінімальні стандарти забезпечення громадян культурними послугами

перелік, зміст, обсяг та методика обрахунку вартості базового набору культурних

послуг, що обов’язково має надаватися на рівні громади

БІБЛІОТЕЧНІ ЗАКЛАДИ 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ

МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ

ЗАКЛАДИ КІНОМЕРЕЖІ

МУЗЕЇ

обслуговують 

2/3 населення 

України

безоплатні культурні 

послуги

культурні послуги

на умовах 

співфінансування 

Мінімальні стандарти забезпечують дотримання культурних прав людини, обов’язково 

враховуються при просторовому плануванні територій, розробленні програм їх 

соціально-економічного і культурного розвитку 



TITLE HERE

Базовий набір культурних послуг

Доступ до кінофільмів

Доступ до мистецької 

освіти

Доступ до музейних 

предметів 

Доступ до читання та 

інформації 

Доступ до можливостей для 

творчого самовираження 

Безоплатно Співоплата



Створення Центрів культурних послуг

Підвищення рівня залученості населення до культурних практик 

1

2

3

Модернізація культурної інфраструктури

Забезпечення населенню доступу до якісних культурних послуг

Очікувані результати: 

1. Створено нові комфортні публічні простори в громадах 

– поліфункціональні Центри культурних послуг

2. Культурні послуги в ЦКП надаються відповідно до 

запиту різних соціо-вікових груп жителів громади

3. Впроваджено мінімальні стандарти забезпечення 

населення культурними послугами

Цілі: 



Центр культурних послуг: варіанти змісту 

ЦКП – перспективний інструмент для формування єдності в громаді – можливість в одному місці 

зібрати дорослих, дітей, молодь і людей старшого покоління, аби всі охочі могли навчитися 

новому і спілкуватися. 

Хореографічні студії

Музичні колективи 

Спортивні секції 
Креативні студії 

та майстер-класи 

Бібліотеки

Кінолекторії

Комунікаційний майданчик

Мовний центр

Вокальні студії

Театральні  студії



Перелік послуг, в яких зацікавлені користувачі  (за 

умови, що вартість послуг відповідає  їх 

фінансовим можливостям)

Молодіжний центр 18,4

Театр (для дорослих і дітей) 17,5

Інші розваги ‒ гумористичні концерти, музичні 

концентри, ігри, ковзанка або інші розважальні 

послуги, про які не згадано в переліку вище

16,9

Музей (для дорослих і дітей) 13,2

Бібліотека (для дорослих і дітей) 13,1

Інші культурні послуги 0,4

Дані: Всеукраїнське репрезентативне    
опитування, КМІС, лютий 2020

Зацікавлені у створенні поліфункціональних центрів культурних послуг - 81%



Тернопільська область

Теребовлянська ОТГ

Ласківський центр культури і 

дозвілля

1 тис.м2

Історії успіху створення Центрів культурних послуг



Волинська область

Городищенська ОТГ

Михлинський центр культури

450 м2

Історії успіху створення Центрів культурних послуг



Історії успіху створення Центрів культурних послуг

Донецька область

Черкаська ОТГ

Олександрівський сільський 

центр розвитку молодіжних 

платформ

320.1 м2



Історії успіху створення Центрів культурних послуг

Львівська область

Великолюбінська ОТГ

Народний дім

1.2 тис.м2 



Створення центрів культурних послуг на базі закладів культури

Малий  300 м2 

Середній 500 м2 

Великий 1000 м2 

Вартість матеріально-технічного забезпечення майже завжди однакова. Оскільки кожен ЦКП 

потребує схожих комплектів апаратури, технічного забезпечення…

Вартість ремонту різниться. Оскільки залежить від площі приміщення

(чим більша будівля – тим дешевша середня вартість ремонту 1 м2)



План будівлі Центру культурних послуг



Клуби\Гуртки

(87,19 м2)

1.Кабінет образотворчого

мистецтва (31.2

2.Кабінет Музики (16,8 м )

3.Кабінет завідувача (10,83 м2)

4.Приймальня (7,01 м2)

5.Коридор(17,85 м2)

6.Тамбур (3,5 м2)

Варіанти приміщення – Клуби/Гуртки

Клуби\Гуртки

Варіант 1

Клуби\Гуртки

(85,94 м2)

1.Кабінет образотворчого

мистецтва (16,8 м2)

2.Кабінет Музики (15,3 м2)

3.Кабінет (15 м2)

4.Кабінет завідувача (10,83 м2)

5.Приймальня (7,01 м2)

6.Коридор(17,85 м2)

7.Тамбур (3,15 м2)

Клуби\Гуртки

Варіант 2



Бібліотека

Варіант 1

Бібліотека

Варіант 2

Варіанти приміщення - Бібліотеки

Бібліотека (93,04 м2) 

10 місць + 4 комп.

1.Читальна зала (49,66 м2)

2.Книгосховище\стіл

прийому видачі

літератури (13,82 м2)

3.Кабінет Директора 

(Завідувача) (8,14 м2)

4.Фондосховище (21,42 м2)

Бібліотека (71,83 м2) 

10 місць + 4 комп.

1.Читальна зала (49,66м2)

2.Книгосховище\стіл 

прийому  видачі 

літератури (13,93м2)

3.Кабінет Директора 

(Завідувача) (8,24м2)



Варіанти приміщення - Музею

Музей

Варіант 1

Музей

Варіант 2

Музей

1.Тамбур

2.Приміщення для зберігання

3.Приміщення експозиції і 

виставок



Багатофункцілнальна зала

Варіант 2

Варіанти приміщення – Багатофункцілнальної зали

Багатофункцілнальна зала

Варіант 1

Багатофункціональна 

зала (74.01 м2)

1.Глядацька зала на 50 

місць (48,62 м2)

2.Естрада (10,2 м2)

3.Інвентарна (4,17 м2)

4.Гримерка (9,02 м2)

Багатофункціональна 

зала (96 м2)

1.Глядацька зала на 100 

місць (73,6 м2)

2.Естрада (22,4 м2)


