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Щодо погодження проекту 

          постанови Кабінету Міністрів України

Міністерство культури та інформаційної політики розглянуло проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» (далі – проект 
Постанови), надісланий листом Міністерства охорони здоров’я України                    

від 02.11.2020 № 26/32593/2-20, та повідомляє.
Проектом Постанови пропонується доповнити пункт 10 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(далі – Постанова) новим підпунктом 7, яким на території України на період дії 
карантину забороняється діяльність закладів культури та проведення масових 

культурних заходів.
Водночас, необхідно зазначити, що у зв’язку із веденням карантину на 

всій території України з березня 2020 року всі заклади культури та суб’єкти 

діяльності у сфері культури були вимушені зупинити ведення основної 
діяльності та проведення масових культурних заходів. 

Зважаючи на те, що основна робота закладів культури (суб’єктів 

господарювання у сфері культури) практично потребує приймання відвідувачів 

та не може бути переведена у дистанційний формат, спостерігалось стрімке 

падіння доходів та відсутність вільних обігових коштів для виплати зобов’язань, 
які в умовах обмеженого державного фінансового ресурсу та відсутності 
комплексних цільових програм підтримки сфери культури загалом неможливо 
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було відшкодувати у повному обсязі. Майже всі заклади культури та суб’єкти 

діяльності у сфері культури опинилися на межі банкрутства, частину 

працівників було відправлено у відпустку або звільнено, не виплачувалась 

заробітна плата, не сплачувались комунальні, податкові та інші платежі.
Заплановані вистави, постановки, концерти та інші культурно-мистецькі 

заходи були перенесені, скасовані або змінені, що, у свою чергу, також призвело 

до необхідності повернення коштів за ненадані послуги.
Тимчасове послаблення карантинних та санітарно-епідемічних обмежень 

діяльності закладів культури та суб’єктів діяльності у сфері культури надало 

можливість відновити основну діяльність: проводити вистави, концерти, 
культурно-масові заходи тощо, здійснити частково виплату зобов’язань та 

заборгованості.
На сьогодні заклади культури та суб’єкти діяльності у сфері культури 

здійснюють діяльність, суворо дотримуючись протиепідемічних заходів та 

карантинних обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», та Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних 

заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у 

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженими 

постановою головного державного санітарного лікаря України від 06 червня 

2020 року № 35.

Заклади культури (театр, цирк, концертна організація) проводять вистави 

(постановки) не більше 1-2 разів на день, після кожної вистави (постановки)  
проводиться повна дезінфекція всього залу. У глядацьких залах дотримуються 

між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра, з наповненістю 

залів до 50 відсотків місць у кожному окремому залі. Крім того, глядачі не 

розміщуються обличчям один до одного, адже вся увага спрямована на сцену.
Варто зазначити, що проведення культурних масових заходів та 

проведення діяльності закладами культури (суб’єктами діяльності у сфері 
культури) за рівнем епідеміологічної небезпеки та концентрації людей не 

відрізняються від проведення масових соціальних, розважальних, спортивних 

заходів, а також від діяльності кінотеатрів, закладів громадського харчування, 
спортивних залів, фітнес-центрів.

Крім того, на відміну від комунальних та державних закладів культури, 
що отримують відповідну фінансову підтримку з державного або місцевих 

бюджетів, незалежні (приватні) заклади культури, основним джерелом доходів 

яких є провадження основної діяльності, знаходяться у скрутному фінансовому 

становищі.
Повна заборона діяльності закладів культури та проведення масових 

культурних заходів призведе до фактичного закриття багатьох підприємств 

(закладів, організацій), звільнення працівників, накопичення боргів, у тому 

числі перед бюджетом, зменшення рівня доданої вартості, згенерованої у сфері 



культури, та падіння рівня виробництва і реалізації національного культурного 

продукту.
Отже,  абзац 6 пункту 2, абзац 1 пункту 3, абзац 1 пункту 4, абзац 4   

пункту 5 в проекті Постанови необхідно виключити.
Враховуючи викладене, МКІП не погоджує проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 р. № 641».
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