Перелік законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади вищого рівня, програм соціально-економічного та культурного розвитку, якими
керується у своїй діяльності управління культури облдержадміністрації

Закони України:
«Основи законодавства України про культуру», від 14.02.1992 року, № 2117-ХІІ.
«Про авторське право і суміжні права», від 23.12.1992 року, № 3792-ХІІ.
«Про музеї та музейну справу”, від 29.06.1995 року, № 249/95-ВР.
«Про бібліотеки і бібліотечну справу», від 27.01.1995р. № 32/95-ВР.
«Про професійних творчих працівників і творчі спілки», від 07.10.1997 року, № 554/97-ВР.
«Про національну програму інформатизації», від 4.02.1998 року, № 74/98-ВР.
«Про охорону культурної спадщини», від 8.06.2000 року, № 1805-ІІІ.
«Бюджетний Кодекс України», від 21.06.2001року, № 2542-ІІІ.
«Про народні художні промисли», від 21.06.2001 року, № 2547-ІІІ.
«Про позашкільну освіту», від 22.06.2000 року, № 1841-ІІІ.
«Про пожежну безпеку», від 17.12.1992 року, № 3745-ХІІ.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності», від 03.02.2004
року, № 1407-ІV.
«Про гастрольні заходи в Україні», від 10.07.03.року, №1115-ІV.
«Про охорону археологічної спадщини», від 18.03.2004 року, № 1626-ІV.
«Про видавничу справу», від 05.06.1997 року, № 318/97-ВР.
«Всесвітня конвенція про авторське право», від 06.09.1952 року.
«Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки», від 03.03.2005 року, № 2460-ІV.
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», від 05.02.1993 року, № 2998-ХІІ.

Укази Президента України:
«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», від
15.03.2002року, № 258/2002.
«Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України», від 22.02.2000 року, № 89/2000.
«Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», від 22.02.2000 року, № 490/2000.
«Про підтримку видатних діячів літератури, культури і мистецтва України», від 21.02.2000 року, № 263/2000.
«Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді», від 24.04.2000 року, № 612/2000.
«Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні», від 23.01.2001 року, № 35/2001.
«Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні», від 27.04.2001 року, № 285/2001.
«Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села», від 15.07.2002 року, № 640/2002.
«Про затвердження положення про порядок надання грантів Президента України діячам у галузі театрального, музичного,
образотворчого мистецтва та кінематографії для створення і реалізації творчих проектів», від 06.02.1999 року, № 127.

Постанови Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв заснованими на державній та
комунальній формі власності», від 5.06.97 року, № 534.
«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”, від
06.05.2001 року, № 433.
«Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки» від 28.03.2002 року, № 378.
«Деякі питання реалізації Закону України» «Про народні художні промисли» від 13.03.2002 року, № 283.
«Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» від 29.06.1999 року, № 1159.
«Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року» від 06.08.03 року, № 1235.
«Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи» від 02.10.03 року, № 1539.
«Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», від 30.05.1997 року, № 510.

Постанови Верховної Ради України:
«Про програму діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» від 04.02.2005 року, № 2426-ІV.
«Про недопущення закриття об’єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості» 06.09.2005 року, № 2794-ІV.
«Про основні напрями бюджетної політики на 2006 рік», від 21.06.2005 року, № 2678-ІV.

Накази Міністерства культури і туризму України:
«Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки”, від 18.10.2005 року, № 745.

