
9. Культура  
 

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради нараховує: 20 клубних 

заклади, 23 бібліотеки, музичну школу, народний краєзнавчий музей. 
Протягом 2017 року відділом культури і туризму проведено 1622 заходи; 

оформлено 16 експозицій та 16 виставок в народному краєзнавчому музеї. 
Бібліотечний фонд Лиманської ЦБС на 01 січня 2018 року становить 316,2 тис. 

примірників.  
Керуючись програмою “Про музей і музейну справу”, на базі Краєзнавчого 

народного музею, велася робота по збору історико-етнографічного матеріалу, 

поповнення експонатами залу бойової слави та залу етнографії, проведенню виставок 

картин та рушників відомих авторів. Протягом 2017 року в музеї проведено                        

80 екскурсій та 28 масових заходів, поступило експонатів в кількості 65 одиниць. 
В звітному періоді залучено додаткових коштів до доходної частини бюджету в 

сумі 666,3 тис. грн. (162,0 % до показника 2016 року). За рахунок здачі приміщень в 

оренду надійшло 92,7 тис. грн. (94,1 % до показника 2016 року); від платних послуг - 

36,5 тис. грн. (106,4 % до показника 2016 року), від плати за навчання у музичній школі 

- 105,4 тис. грн. (96,6 % до аналогічного показника 2016 року). 
Ресурсне забезпечення. 
Протягом 2017 року витрати на реалізацію заходів склали 4289,7 тис. грн. 
В звітному періоді направлено: 
1) на розробку проектно-кошторисних документацій на капітальні ремонти: 
- покрівлі міського будинку культури сел. Зарічне - 18,9 тис. грн.; 
- покрівлі міського будинку культури сел. Ярова - 19,7 тис. грн.; 
- будівлі Центру культури і дозвілля ім. Горького - 59,8, тис. грн.; 
- фасаду міського будинку культури “Відродження” сел. Дробишево -                        

39,5 тис. грн.; 
- будівлі центру культури і дозвілля с. Рубці - 46,4 тис. грн.; 
- будівлі сільського будинку культури с. Шандриголове відділу культури і 

туризму Лиманської міської ради - 39,5 тис. грн.; 
- покрівлі сільського будинку культури с. Нове відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради - 19,2 тис. грн.; 
- будівлі СБК с. Крива Лука відділу культури і туризму Лиманської міської 

ради” - 14,6 тис. грн.; 
2) на поліпшення матеріально-технічної бази школи мистецтв направлено                 

108,7 тис. грн.; 
3) на капітальний ремонт фасаду міського будинку культури “Відродження”             

сел. Дробишево - 1122,4 тис. грн.; 
4) на придбання пасажирського мікроавтобусу - 859,0 тис. грн. 
В 2017 році придбано будівлю для розташування музичної школи -                          

2650,0 тис. грн., де зараз навчається 195 учнів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ЗА 2017 РІК 
 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Факт  
за  

2016 рік 

2017 рік 
у % до 

Програми 
2017 року 

у % 
до відпов. 
періоду 

2016 року 
Програма 

Факт  
за  
12 

місяців 
Кількість проведених 

культурно-масових 

заходів 
одиниць  930 1420 1622 114,2 174,4 

Витрати з бюджету 

ОТГ на 1 мешканця на 

утримання мережі 

закладів культури 

грн. на 1 

особу 
166,7 203,82 326,2 160,0 195,7 

 

 

 

 

Заходи 
по залученню додаткових коштів до доходної 

частини бюджету за 2017 рік 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Одиниця 

виміру 

Факт  
за  

2016 рік 

2017 рік 
у % до 

Програми 
2017 року 

у % 
до відпов. 
періоду 
минулого 
року 

Програма 

Факт  
за  
12 

місяців 
1. Здача в оренду 

приміщень 
тис. грн. 98,5 80,6 92,7 115,0 94,1 

2. Платні послуги тис. грн. 34,3 25,0 36,5 146,0 106,4 

3. За рахунок 

реалізації майна 

(макулатура) 
тис. грн. 1,4 0,8 3,2 в 4,0 р.б. в 2,3 р.б. 

4. Плата за 

навчання у 

музичній школі 
тис. грн. 109,1 86,5 105,4 121,8 96,6 

5. Спонсорська 

допомога на 

виконання 

окремих 

доручень 

тис. грн. - - - - - 

6. Отримані гранти 

та подарунки 
тис. грн. 168,0 - 428,5 - в 2,6 р.б. 

 Всього:  411,3 192,9 666,3 в 3,5 р.б. 162,0 

 



Заходи 

по підвищенню рівня розвитку культури Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 

інших 

джерел 
обласного 

бюджету 
Бюджету ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Організація та проведення 

культурно- масових заходів 

(фестивалі, концерти, свята,  

ювілеї, вечори, тощо), 

розміщення різноманітних 

виставок під час проведення 

святкових заходів та 

технічного забезпечення Дня 

Міста (сцена, світло, звук), 

проведення фестивалю 

дитячої творчості 

“Лиманщина тобі 

присвячується”, придбання 

новорічної ялинки 

I-IV 

квартали 

2017року 

Відділ 

культури і 

туризму 

890,0 

888,0 

- - 890,0 

888,0 

- - Задоволення духовних 

потреб населення, 

забезпечення права 

громадян на доступ до 

духовних надбань 

культури та мистецтв 

2. Розвиток бібліотечної 

справи: поповнення, 

збереження фондів, 

інформатизація бібліотек, 

тощо 

І-IV 

квартали 

2017 року 

Центральна 

бібліотечна 

система 

20,0 

417,0 

- -  3,0 

- 

17,0 

417,0 

Збільшення 

бібліотечного фонду 

3. Передплата періодичних 

видань 

II, IV 

квартали 

2017року 

Центральна 

бібліотечна 

система 

70,0 

69,7 

- - 70,0 

69,7 

- - Збільшення літератури 

майже на 200 

періодичних видань 

4. Книговидання альманаху: 

літературне об’єднання 

Лиманської ОТГ “Промінь” 

Протягом 

року 

Відділ 

культури і 

туризму 

0,0 

- 

- - 0,0 

- 

- - Покращення 

книговидавничої справи 

5. Придбання сучасної 

техніки, обладнання 

Протягом 

року 

Відділ 

культури і 

452,1 

449,0 

- - 452,1 

449,0 

- - Покращення організації 

діяльності закладів 



устаткування, меблів, 

комп’ютерної техніки (2-х 

ноутбуків для ЦКД ім. 

Горького, МФУ для ЦКД с. 

Рубці та бібліотеки), 

кондиціонерів, системного 

блоку з програмним 

забезпеченням, музичних 

інструментів, сценічних 

костюмів 

туризму культури, збільшення  

надходжень платних 

послуг 

6. Збереження та поповнення 

музейних фондів: придбання 

меблів (стільців, вітрин, 

пеналів, стелажів) для 

народного краєзнавчого 

музею м. Лиман 

Протягом 

року 

Музей 35,9 

35,9 

- - 35,9 

35,9 

- - Покращення 

матеріального 

становища 

7. Придбання 

енергозберігаючих 

обігрівачівів, електро-

лічильників, конвекторів, 

вогнегасників, котлів 

Протягом 

року 

Відділ 

культури і 

туризму 

25,6 

25,6 

- - 25,6 

25,6 

- - Підвищення 

енергетичної та 

економічної 

ефективності, 

дотримання правил 

протипожежної  

безпеки 

8. Поліпшення матеріально-

технічної бази школи 

мистецтв: придбання муз. 

Інструментів (піаніно), 

наборів меблів для класів, 

ноутбуків; одягу сцени 

(штори та ламбрекену); 

МФУ; підготовка до 

опалювального сезону: 

придбання лічильника тепла 

Протягом 

року 

Школа 

мистецтв 

263,8 

108,7 

- - 263,8 

108,7 

- - Покращення якості 

учбового процесу 

навчання 

9. Клубні заклади:          

9.1. Розробка проектно-

кошторисної документації на 

капітальні ремонти покрівлі 

будівель закладів відділу 

культури і туризму 

Протягом 

року 

Клубні 

заклади 

відділу 

культури 

      Збереження 

матеріально-технічної 

бази закладів культури 



Лиманської міської ради: 

9.1.1. Міський будинок 

культури селища Зарічне  

20,0 

18,9 

- - 20,0 

18,9 

- - 

9.1.2. Міський будинок 

культури селища Ярова  

20,0 

19,7 

- - 20,0 

19,7 

- - 

9.2. Розробка проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі 

Центру культури і дозвілля 

ім. Горького відділу 

культури і туризму 

Лиманської міської ради з 

використанням заходів 

термомодернізації 

60,0 

59,8 

- - 60,0 

59,8 

- - 

9.3. Розробка проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт фасаду 

міського будинку культури 

“Відродження” селища 

Дробишево відділу культури 

і туризму Лиманської 

міської ради 

40,0 

39,5 

- - 40,0 

39,5 

-  

9.4. Капітальний ремонт 

покрівлі міського будинку 

культури селища Зарічне 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради 

0,0 

- 

- - 0,0 

- 

- - 

9.5. Реконструкція покрівлі 

сільського будинку культури 

села Нове відділу культури і 

туризму Лиманської міської 

ради, що розташований за 

адресою: вул. Молодіжна 

буд. 4, село Нове, 

Лиманського р-ну, 

Донецької області 

0,0 

- 

- - 0,0 

- 

- - 

9.6. Капітальний ремонт 

покрівлі міського будинку 

культури селища Ярова 

0,0 

- 

- - 0,0 

- 

- - 



відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради 

9.7. Поточний ремонт 

приміщень Центру культури 

і дозвілля ім. Горького 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради 

0,0 

- 

- - 0,0 

- 

- - 

9.8. Поточний ремонт 

приміщень Центральної 

міської бібліотеки 

Лиманської ЦБС відділу 

культури і туризму 

Лиманської міської ради 

0,0 

- 

- - 0,0 

- 

- - 

9.9. Розробка проектно-

кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт будівлі 

центру культури і дозвілля 

села Рубці відділу культури і 

туризму Лиманської міської 

ради з використанням 

заходів термомодернізаціі 

47,0 

46,4 

- - 47,0 

46,4 

- - 

9.10. Розробка проектно-

кошторисної документації 

для “Капітального ремонту 

будівлі будинку дозвілля с. 

Діброва відділу культури і 

туризму Лиманської міської 

ради” 

0,0 

- 

- - 0,0 

- 

- - 

9.11. Розробка проектно-

кошторисної документації 

для “Капітального ремонту 

будівлі сільського будинку 

культури с. Шандриголове 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради” 

45,0 

39,5 

- - 45,0 

39,5 

- - 

9.12. Розробка проектно-

кошторисної документації  

“Реконструкція покрівлі 

19,2 

19,2 

- - 19,2 

19,2 

- - 



сільського будинку культури 

с. Нове відділу культури і 

туризму Лиманської міської 

ради” 

9.13. Капітальний ремонт 

фасаду міського будинку 

культури “Відродження” 

селища Дробишево відділу 

культури і туризму 

Лиманської міської ради 

1143,7 

1122,4 

- - 1143,7 

1122,4 

- - 

9.13.1. Отримання серти-

фікату для закінченого 

об'єкту будівництва із 

середнім наслідком (СС2): 

“Капітальний ремонт фасаду 

міського будинку культури 

“Відродження” селища 

Дробишево відділу культури 

і туризму Лиманської 

міської ради 

Протягом 

року 

Клубні 

заклади 

відділу 

культури 

8,1 

- 

- - 8,1 

- 

- - Збереження 

матеріально-технічної 

бази закладів культури 

9.14. Розробка проектно-

кошторисної документації та 

проходження експертизи на 

“Капітальний ремонт будівлі 

СБК с. Крива Лука відділу 

культури і туризму 

Лиманської міської ради” 

30,0 

14,6 

- - 30,0 

14,6 

- - 

10. Оформлення прав 

користування земельними 

ділянками та об’єктами 

нерухомого майна; 

виготовлення проектів 

землеустрою та оформлення 

технічного паспорту на 

будівлю 

Протягом 

року 

Відділ 

культури і 

туризму 

33,9 

12,0 

- - 33,9 

12,0 

- - Укріплення основних 

фондів 

11. Придбання 

пасажирського 

мікроавтобуса 

Протягом 

року 

Відділ 

культури і 

туризму  

860,0 

859,0 

- - 860,0 

859,0 

- - Укріплення основних 

фондів, покращення 

якості послуг 

12. Коригування проектно- Протягом Відділ 44,8 - - 44,8 - - Покращення 



кошторисної документації 

по об’єкту “Капітальний 

ремонт приміщень будівлі 

МБК “Зеленоклинський” 

року культури і 

туризму 

44,8 44,8 матеріально-технічної 

бази клубних закладів 

ВСЬОГО   
4129,1 

4289,7 
- - 

4109,1 

3872,7 

3,0 

- 

17,0 

417,0 
 

 


