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Міністерство культури України розглянуло лист Громадської організації 
«Українська Асоціація працівників бібліотек для дітей» від 23.04.2018 
№ 01-09/94 щодо внесення змін до пункту 10 Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 в частині встановлення 
річної орендної плати за оренду нерухомого майна державними, обласними, 
міськими, районними спеціалізованими бібліотеками у розмірі 1 гривні та 
інформує про наступне.

Зважаючи на чисельні звернення бібліотечних закладів до органу влади з 
проханням вирішення питання мождивосіГвнесення змін до Методики в частині 
орендної плати для бібліотек як для неприбуткових закладів, які утримуються за 
рахунок державного чи місцевого бюджетів, Міністерством культури України 
розроблено проект акта, яким передбачається внесення зміни до Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. 
№ 786.

Так, станом на теперішній час Міністерством культури України подано на 
розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу» з пропозицією включити проект акта 
до розділу «нормотворча, організаційна діяльність Кабінету Міністрів» порядку 
денного засідання Уряду.
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"23" квітня  2018 року  № 01-09/94    
______________________________       Прем'єр-міністру України 
   В.Б.ГРОЙСМАНУ 
       Копія: Міністру культури України 
     Є.М.НИЩУКУ 

 
Шановний Володимире Борисовичу! 

 
Президія громадської організації "Українська асоціація працівників 

бібліотек для дітей" звертається до Вас з проханням ініціювати перед 
Кабінетом Міністрів України питання щодо надання всім спеціалізованим 
бібліотекам для дітей в Україні пільгової оплати за оренду приміщення, в 
яких  вони розміщені, в розмірі 1 грн на рік, тим самим внести  доповнення 
до переліку закладів культури України, що містяться в Постанові Кабінету 
Міністрів України №  986 від 18 листопада 2015 року. Всі аргументи, 
викладені  в цій постанові, на користь  музеїв, щодо надання музеям пільгової 
ставки за оренду приміщень в розмірі 1 грн в рік, в повній мірі стосуються  
бібліотек для дітей, та інших бібліотек, що входять до системи Мінкультури 
України. 

Звертаємо Вашу увагу, що спеціалізовані бібліотеки для дітей в Україні 
є органічною  складовою культури, є неприбутковими установами, на відміну 
від деяких учасників в Переліку на пільгову оренду в 1 грн на рік, наприклад, 
музеїв. Вхідні квитки в музеї не безкоштовні і не пільгові… 

Спеціалізовані бібліотеки для дітей та їх діяльність  входить в 
нормативно-правову базу, що закріплена в Законі України "Про позашкільну 
освіту" № 1844-ІІІ від 22 червня 2000 року, де бібліотекам для дітей 
приділена функція  дозвілєвої та культурологічної, поряд з інформаційно-
навчальною та пізнавальною діяльністю. 

Своєю життєдіяльністю, інтелектуальним змістом роботи з дітьми, 
бібліотекарі спеціалізованих бібліотек для дітей в Україні, сьогодні є 
головною, визначальною установою, що переймаються питаннями 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формами і методами 
бібліотечної роботи з дітьми,  долучення дітей через книги, різні 
інформаційні джерела до духовного, гуманістичного, історичного, сучасного 
та героїчного минулого незалежної України. Особливо це актуально в 
теперішній час, коли йде війна на Сході з Росією.  

Президія громадської організації "Українська асоціація працівників 
бібліотек для дітей" неодноразово зверталася про допомогу у вирішенні 
цього питання до Міністерства культури України, починаючи із 2015 року, 
але, крім відписок, від Мінкультури, ми нічого не отримали. Копію однієї з 
таких відповідей за підписом заступника Міністра культури України  
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Т.В.Мазур датовану подаємо в додатку, а також подаємо копії деяких цікавих 
документів. Див. додатки № 1, 4, 5. 

Хочемо Вам повідомити, що ця оренда норма в 1 грн для бібліотек в 
Україні існувала в Україні до 2014 року і була обов'язковою до виконання 
для всіх без винятку служб і органів влади згідно Постанови Кабінету 
Міністрів України № 786 від  04.10.1995 року. 

Президія громадської організації "Українська асоціація працівників 
бібліотек для дітей" має надію на Ваше позитивне втручання щодо 
вирішення цієї проблеми через ініціювання Міністерством культури України 
про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне 
майно і внести доповнення до Постанови Кабінету Міністрів України від  18 
листопада 2015 року №  986, внесенні до пункту 10 Методики зміни, що 
включать комунальні заклади спеціалізованих бібліотек для дітей до 
переліку підприємств, установ, організацій, для яких розмір річної орендної 
плати за оренду державного нерухомого майна становить  1 гривню, і, таким 
чином,  будуть встановлені рівні умови для розвитку та забезпечення 
здійснення основної діяльності бібліотек для дітей державної та комунальної 
власності, а саме: забезпечення вільного, безкоштовного доступу дітей до 
джерел інформації. 

Хочемо звернути Вашу увагу на те, що  подібної пільги удостоїлися 
територіальні заклади пенсійних фондів Міністерства соціальної політики 
України. Див. Урядовий портал від 21.04.2007 р. 13:54. Чим завинили 
суспільству спеціалізовані бібліотеки для дітей, які чотири роки полишені 
права, на подібну до музеїв, 1 (одногривневу орендну плату в рік) за 
орендовані приміщення??!!! Копія цієї Постанови у додатку   № 1. 

Шановний Володимире Борисовичу! Коли Ви працювали мером           
м. Вінниці, то Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І. Франка була 
успішною установою, що працювала на місто, а місто не зазіхало на 
приміщення обласної бібліотеки. Вже 2 роки точиться боротьба за 
збереження цієї обласної бібліотеки. Місто  виставило непідйомну орендну 
плату  в розмірі більше 20 тис. грн, тобто 3 % від вартості приміщення, 
тільки для того, щоб  змусити бібліотеку звільнити приміщення і  лишити 
дітей м. Вінниці і гарної установи на яку мерія не витрачає жодної копійки і, 
до речі, економить на користь бюджету мерії. Ініціаторами цього дійства є 
міська влада за підтримки начальника управління культури, національностей 
та релігій Вінницької облдержадміністрації п.Городинського С.С. та 
заступника начальника  п.Троян В.Г. Начальники приходять і уходять, а дії 
"попєредників" хто виправить?! Подібні дії сьогодні виникають  в багатьох  
районах і містах України. До речі, у  приміщенні, з якого женуть  обласну 
бібліотеку хочуть  влаштувати музей "Марки…". А дітям  Вінничини, що з 
тієї марки? У 2016 році на базі Вінницької  обласної бібліотеки проходила 
Всеукраїнська бібліотечна  конференція директорів спеціалізованих бібліотек 
для дітей, на якій теплим словом згадували Вас і Вашу діяльність в м. 
Вінниці, місті європейського рівня культури, чистоти, обслуговування, якості 
доріг, забезпечення міським транспортом. В порівнянні з Києвом – Вінниця – 
Париж… Безцінною послугою за часів Вашого "мерства", встановлення в м. 
Вінниця зупинки для громадського транспорту під назвою "Обласна 
бібліотека для дітей ім. І. Франка". Ніде в Україні нічого подібного не 
існувало, щоб так поважати бібліотеку та маленьких користувачів цієї 
бібліотеки – дітей м. Вінниця! 
 Подібна, Вінницької, така ж ситуація трапилася із КЗ КОР "Київська 
обласна бібліотека для дітей".  У 2014 році мерія міста-героя Києва 
призначила орендну плату обласній бібліотеці в розмірі 38 тис. грн на місяць, 
посилаючись  на Методику розрахунку  орендної плати за держмайно згідно 
Постанови Кабінету Міністрів від 18 листопада 2015 року. Проте. в 
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противагу цій Постанові була  інша Постанова Кабінету Міністрів № 786 від 
04.10.1995 року, згідно якої "державним та комунальним закладам  
соціальної сфери, що утримуються за рахунок державного та місцевого 
бюджетів, становить 1 (одну) гривню". Хоча біля бібліотеки для дітей є 
зупинка громадського транспорту, подібної  назви зупинки на  Київській 
Русанівці немає. Див. додаток № 3. 
 Чим завинили неприбуткові спеціалізовані бібліотеки для дітей у 
листопаді 2015 року перед  Кабінетом Міністрів України, що не потрапили 
до  одного списку з музеями, пенсійними фондами? Чому неприбуткові, 
згідно Статутів, державні і комунальні бібліотеки для дітей мають платити 
комерційні рахунки за орендовані приміщення?! 
 Звертаємо Вашу увагу на те, що владні структури територій, на  яких 
розміщені обласні, районні бібліотеки, жодної копійки не витрачають на  
фінансування бібліотечних послуг, що надають їхнім міським жителям ці 
обласні і районні бібліотеки сьогодні. Міські жителі отримують дармові 
послуги, місцева влада економить  величезні кошти від п'яти  до 10 млн  грн 
на рік, а на утримання обласних універсальних наукових бібліотек 
витрачається більше 10 млн грн на рік. Знахабнілі користувачі дармових 
послуг тепер  примудряються виставляти здирницькі рахунки обласним та 
районним. Бібліотекам в час, коли  точиться кривава війна з Росією, коли на 
передній план виходять завдання по вихованню із дітей патріотів і захисників 
незалежної України, владні органи управління та їх структури для 
спеціалізованих бібліотек для дітей  та їх трудових колективів створюють  
армагедони у вигляді встановлення здирницьких розмірів орендних плат, у 
вигляді виселень із  приміщень, в яких  обласні, районні бібліотеки для дітей 
працювали на імідж України десятки років. 
 Як доказ того, що спеціалізовані бібліотеки для дітей, як неприбуткові 
установи, до 2014 року сплачували 1 грн за весь  об'єкт  оренди, надаємо Вам 
додаток № 6. 

Маємо надію на те, що Кабінету Міністрів України і особисто Вам, 
шановний Володимире Борисовичу, державні службовці Міністерства 
культури України дадуть достовірну змістовну відповідь стосовно внесення 
від Мінкультури України пропозицій до Методики розрахунку за оренду 
приміщення спеціалізованих бібліотек для дітей. 

 
Додаток: переписка з Міністерством культури України на 6 арк. 
 
З повагою 
 
Від президії ГО "Українська асоціація  
працівників бібліотек для дітей", 
 

Віце-президент ГО "Українська асоціація 
працівників бібліотек для дітей", 
кандидат історичних наук, заслужений 
працівник культури України                            М.П.Зніщенко 

 
 
 
 
 

 

 

 


