ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування конкурсної
процедури призначення керівників комунальних закладів культури та
формування базової мережі закладів культури
____________________________________________________________________
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України “Про театри і театральну справу” (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2005, № 26, ст.350; 2014, № 5, ст.62):
1) абзац четвертий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
“розробляє та затверджує за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики,
методологію і звітну документацію, що пов’язана із збиранням та використанням
адміністративних даних щодо діяльності театрів;”;
2) абзац п’ятий частини другої статті 21 виключити.
2. У Законі України “Про культуру” (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2011, № 24, ст.168; 2016, № 10, ст.103; 2021, № 31, ст.246):
1) частину першу статті 1 доповнити пунктом:
“171) орган управління закладу культури (далі – орган управління) –
центральний орган виконавчої влади, що відповідно до статутних документів
здійснює управління закладом культури, орган влади Автономної Республіки
Крим, відповідальний за управління сферою культури, орган, відповідальний за
управління сферою культури, місцевого органу виконавчої влади, сільських,
селищних і міських рад, районних та обласних рад, військово-цивільних
адміністрацій;”;
2) частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
“Конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення керівників
комунальних закладів культури у населених пунктах з населенням до 5 тисяч
жителів. ”;
3) в абзаці четвертому частини другої статті 211 слова “органу, що
відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи
комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади,
органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування (далі - орган управління)” замінити словами
“органу управління”;
4) в абзаці другому частини другої статті 22 слова “центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та
мистецтв” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури”;
5) У статті 23:
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абзац другий частини другої після слів “філії” доповнити словами “та / або
структурні підрозділи”;
в абзаці четвертому частини третьої слова “що реалізує державну політику
у сферах культури та мистецтв” замінити словами “що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері культури”;
абзац другий частини четвертої статті 23 після слова “заклад” доповнити
словами “/підприємство/ установа”.
3. Пункт 5 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури”
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.103 із наступними змінами)
виключити.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім пункту 4 частини другої та абзацу третього пункту 5 частини
другої розділу І.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України

