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м. Лиман-2020 



Основними завданнями роботи відділу культури і туризму є реалізація 
державної політики в галузі культури, мистецтваі туризму. Головна увага приділяється 
поліпшенню рівня роботи закладів культури та мистецтв Лиманської  ОТГ, посиленню 
їх ролі в організації культурного дозвілля та відпочинку населення, збереженню та 
зміцненню матеріально-технічної бази установ культури та мистецтв, інвентаризація 
об’єктів туристичної галузі громади.  

З метою збереження і розвитку культури та мистецтва, сприяння розвитку 
духовності, зміцнення моральних цінностей відділом культури і туризму Лиманської 
ОТГ здійснюються кроки щодо створення умов розвитку галузі. Першочерговими 
завданнями залишаються питання фінансування сфери, відродження, збереження і 
примноження фольклору, організація змістовного дозвілля населення, підвищення 
фахового рівня клубних та бібліотечних працівників, покращення організації та 
проведення щоквартальних семінарів, засідань ради відділу культури, проведення: 
свят, фестивалів, оглядів - конкурсів, виставок, а також участь колективів художньої 
самодіяльності в обласних заходах. 

В громаді збережено інфраструктуру галузі культури.  
Мережа закладів культури Лиманської ОТГстаном на 01.01.2021 р. 

становить: 20 клубних заклади; 23 бібліотеки; 1 музична школа; 1 народний 
краєзнавчий музей. Чисельність працюючих в них 123,75 штатних одиниць, із них – 
102 фахівця. Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму налічує 7 
штатних одиниць, апарат управління -3. Разом галузь культури і туризму обслуговує 
133,75 штатних одиниць. 

Лиманська ЦБС складається із 23 бібліотек, де працює 38 осіб, бібліотечних 
працівників - 35.Бібліотечні фонди налічують 285930 примірники. Кількість читачів 
складає 15408  осіб. 

В клубних установах працює 68 осіб, з них на повну ставку - 40, на неповний 
робочий день - 28.Фахівці, що забезпечують культурно-освітню діяльність 44 особи. 

У народному краєзнавчому музеї м.Лиман працює 5 осіб: 4 спеціаліста(на 2,5 
ставки) і 1 техпрацівник (0,5 ставки).  

Музейні фонди складають: 
• загальна кількість одиниць збереження- 3166, 

• кількість  музейних предметів основного фонду - 2075, 

• кількість музейних предметів науково-допоміжного фонду - 1091, 

• кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру 
національного культурного надбання - відсутні. 
Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

«Музична школа м. Лиман» налічує 32,75 штатні одиниці (18 - викладачів (на 26,75 
ставки), 2 - адміністрація, 4 - техперсонал),  де  працюючих - 23, в т.ч. 18 викладачів. 
Чисельність  учнів – 193 осіб, з яких 46дітей пільгової категорії, що не платять за 
навчання (рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 19.08.2020 №276 
«Про встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг за навчання у 
Комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти “Музична школа міста 
Лиман” на 2020 - 2021 учбовий рік»). 

Від платних послуг наданих закладами культури  надійшло 243,160 тис.грн. 
Перелік закладів культури базової мережі місцевого рівня Лиманської 

об’єднаної територіальної громади затверджено рішенням сесії Лиманської міської 
ради 24.12.2020 №8/3-62. 

Відділом культури і туризму здійснено наданих законодавством повноважень у 



сфері культури: 
- Кількість отриманих заяв та звернень - 384,  
- Кількість  прийнятих нормативно-правових актів - 579 , 
- Кількість отриманих листів - 590, 
- Підготовлено проектів рішень виконавчого комітету  та затверджено - 12, 
- Підготовлено проектів рішень міської ради та затверджено сесією міської ради - 

11. 

Перелік рішень виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької 
області 2020 

 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

рішення 
Назва нормативного документу 

1 19.02.2020 41 

Про внесення змін до написів на намогильних плитах 
пам’ятки історії «Братської могили радянських воїнів», 
розташованої на станції Святогірськ, Лиманського 

району 

2 19.02.2020 42 

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін до Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, проведення 
фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 
видовищних, культурних масових заходів відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради на 2017 - 
2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

23.12.2016 №7/22-967 та затвердження в новій редакції» 

3 18.03.2020 95 
Про затвердження звіту про роботу відділу культури і 

туризму Лиманської міської ради за 2019 рік 

4 17.06.2020 198 

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про 
подовження дії на 2021 рік рішення Лиманської міської 
ради від 21.06.2019 №7/65-3525 «Про встановлення 
ставки туристичного збору на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»» 

5 17.06.2020 199 
Про встановлення на території площі Незалежності 

пам’ятного знаку військовослужбовцям ЗСУ та мирним 
мешканцям, загиблим під час АТО на Лиманщині 

6 15.07.2020 240 

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін до Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, проведення 
фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 
видовищних, культурних масових заходів відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради на 2017 - 
2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

23.12.2016 №7/22-967 та затвердження в новій редакції» 

7 19.08.2020 276 

Про встановлення батьківської плати та встановлення 
додаткових пільг за навчання у комунальному закладі 
спеціалізованої мистецької освіти «Музична школа 

міста Лиман» на 2020-2021 учбовий рік 

8 19.08.2020 293 
Про встановлення пам’ятного знаку Власенку Юрію 

Олександровичу  



9. 03.11.2020 479 

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін до Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, проведення 
фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 
видовищних, культурних масових заходів відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради на 2017 - 
2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

23.12.2016 №7/22-967 та затвердження в новій редакції» 

10. 23.12.2020 561 

Про затвердження звітів про оцінку нерухомого майна 
комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади та продовження договорів 
оренди без проведення аукціону на 2021 рік 

11 23.12.2020 563 

Про погодження рішення про задоволення заяв 
орендарів щодо збільшення строку оренди майна 

комунальної власності з метою приведення строку дії 
договорів у відповідність із визначеним законодавством 

мінімальним строком 

12 23.12.2020 570 

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про 
затвердження Програми відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних дат, проведення 
фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 
видовищних, культурних масових заходів відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради на 2021-
2023 роки 

 

Перелік рішень Лиманської міської ради Донецької області2020 

 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

рішення 
Назва нормативного документу 

1 20.02.2020 
7/75-
4848 

Про внесення змін до Програми відзначення 
державних та професійних свят, ювілейних дат, 
проведення фестивалів, конкурсів та інших 

театралізованих, видовищних, культурних масових 
заходів відділу культури і туризму Лиманської міської 
ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 23.12.2016№ 7/22-967 та 
затвердження в новій редакції 

2 18.06.2020 
7/81-
5392 

Про затвердження Положення про Народний 
краєзнавчий музей м. Лиман у новій редакції 

3 18.06.2020 
7/81-
5393 

Про подовження дії на 2021 рік рішення Лиманської 
міської ради від 21.06.2019 № 7/65-3525 «Про 

встановлення ставки туристичного збору на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» 

4 16.07.2020 
7/82-
5595 

Про внесення змін до Програми відзначення 
державних та професійних свят, ювілейних дат, 
проведення фестивалів, конкурсів та інших 

театралізованих, видовищних, культурних масових 



заходів відділу культури і туризму Лиманської міської 
ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 23.12.2016 №7/22-967 та 
затвердження в новій редакції 

5 16.07.2020 
7/82-
5596 

Про перейменування комунального 
початковогоспеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школи естетичного виховання) 
«Музична школа м. Лиман» у комунальний заклад 
спеціалізованої мистецької освіти «Музична школа 
міста Лиман» та затвердження Статуту комунального 
закладу спеціалізованої мистецької освіти «Музична 

школа міста Лиман» у новій редакції 

6. 18.09.2020 
7/84-
6101 

Про затвердження Програми посилення стану 
протипожежного захисту закладів та установ 
культури і туризму Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2021–2022 роки 

7. 18.09.2020 
7/84-
6102 

Про внесення змін до Переліку закладів культури 
місцевого рівня Лиманської об'єднаної територіальної 
громади, затверджений рішенням міської ради від 

19.12.2019 №7/73-4500 та затвердження в новій 
редакції 

8. 03.11.2020 
7/87-
6219 

Про внесення змін до Програми відзначення 
державних та професійних свят, ювілейних дат, 
проведення фестивалів, конкурсів та інших 

театралізованих, видовищних, культурних масових 
заходів відділу культури і туризму Лиманської міської 
ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 23.12.2016 №7/22-967 та 
затвердження в новій редакції 

9. 24.12.2020 8/3-60 

Про затвердження Програми відзначення державних 
та професійних свят, ювілейних дат, проведення 
фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 
видовищних, культурних масових заходів відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради на 2021- 
2023 роки 

10. 24.12.2020 8/3-61 

Про перейменування Лиманської централізованої 
бібліотечної системи у комунальну організацію 

(установа, заклад) «Публічна бібліотека Лиманської 
об’єднаної територіальної громади» та затвердження 
Положення про комунальну організацію (установа, 
заклад) «Публічна бібліотека Лиманської об’єднаної 

територіальної громади» у новій редакції 

11. 24.12.2020 8/3-62 
Про затвердження переліку закладів культури базової 

мережі місцевого рівня Лиманської об'єднаної 
територіальної громади 

 
Відділом культури і туризму постійно координується робота всіх закладів 

культури  з питань якісного обслуговування населення культурними послугами.  



В період карантину (березень-квітень)  працівники культури  займалися  самоосвітою, 
веденням документації, організацією поточного та часткового ремонтів, всі здійснили 
впорядкування територій, прилеглих до будівель закладів культури.  

Хореографічні гуртки, творчі любительські об’єднання працювали у режимі 
онлайн: дистанційно здійснюється підбір репертуару вокалістам, генерувалися  ідеї 
сценаріїв до свят, відбувалося консультування тощо. 

Для попередження розповсюдження  захворюваності серед працівників та 
відвідувачів закладів культури були придбані 6 медичних інфрачервоних термометра 
(2 клуби, 3 бібліотеки, 1 музична школа), закуплені антисептичні та дезінфікуючі  
засоби. У грудні від виконкому також отримані 20 безконтактних термометра для 
закладів культури (натуральна форма). 

Економічні показники в реалізації роботи закладів культури  

відділу культури і туризму 

На утримання 45 закладів культури, централізованої бухгалтерії та апарату 
управління у 2020 році з місцевого бюджету було витрачено коштів у сумі17 732,000 

тис.грн., а саме: 
- загального фонду - 16193,205 тис. грн.; 
- спеціального фонду – 1 538,795 тис. грн., у чому числі бюджету розвитку  
  громади - 694,998 тис. грн., плати за послуги – 279,150 тис. грн., 

благодійні внески та дарунки – 564,600 тис. грн 

По загальному фонду бюджету 

 Затверджено Витратили 

Клуби 6274,003 6151,438 

Бібліотеки 3621,437 3554,233 

Музей 475,042 468,582 

Музична школа 3798,604 3514,512 

Апарат управління 949,309 935,182 

Бухгалтерія 1132,093 1124,716 

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва(свята) 

449,380 444,542 

Заходи  з землеустрою 10,500 0,000 

 16 710,368 16 193,205 

Надходження отримані як плата за послуги -243,160 тис. грн., у тому числі: 
Бібліотеки – 7,26 тис.грн, 
Музей – 2,401 тис.грн., 
Клуби – 137,786 тис.грн, 
Музична школа – 95,713 тис.грн. 
 Касові видатки від надходжень та використання платних послуг у 2020 році 
складають 279,150 тис. грн.  

Надходження отримані за іншими джерелами власних 

надходжень564,600 тис.грн., в тому числі: 
бібліотеки – 499,145 тис.грн., 
клуби – 65,455 тис.грн., 

З бюджету розвитку громади надійшло 694,998 тис.грн, в тому числі: 
Бібліотеки – 64,840 тис.грн., 
Клуби – 493,620 тис.грн., 
Музей – 17,5 тис.грн., 



Бухгалтерія – 9,2 тис.грн., 
Апарат управління – 27,659 тис.грн. 
ПКД по капремонту будівлі музичній школі (заміна вікон, електропостачання) – 25,05 
тис.грн. 
ПКД  по капремонту ганків, вимощення та цокольної частини ЦКД ім. Горького - 
35,357 тис.грн. 
Технічне переоснащення дитячої бібліотеки – 21,772 тис.грн. 

Касових видатків на проведення святкових заходів у 2020 році використано на 
суму 444,542 тис.грн. 
На утримання клубних закладів з загального фонду було  витрачено  6151,438 тис. 
грн : 

Заробітна плата – 3886,949 
Нарахування на зарплату – 940,826 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 320,908  
Оплата послуг (крім комунальних) – 477,496 
Оплата комунальних та енергоносіїв – 525,259 
Інші поточні видатки – 27,164 
Із бюджету розвитку на клубні заклади було виділено 493,620 тис.грн. і було 

придбано: 
ноутбуки с предвстановленою ОС для СБУ с. Коровій Яр, смт. Новоселівка, 
смт. Ямпіль, МБК «Відродження» - 78,500 тис. грн.; 
костюми для хореографічного колективу «Каприз» - 310,820 тис.грн, 
комплекти музичної апаратури для  клубів с. Коровій Яр, смт. Новоселівка – 94,8 
тис.грн, 
відеокамера для ЦКД м.Лиман - 9,5 тис.грн. 
Від платних послуг клубним закладам надійшло – 137, 786 тис.грн: 
від платних послуг -11,369 тис.грн 
від оренди майна – 12,266 тис.грн 
від реалізації майна – 3,750 тис.грн. 
Використано надходжень від платних послуг на утримання клубів139,043 тис. грн.: 

заробітна плата – 0,108 
нарахування на зарплату – 0,023 
придбання предметів і матеріалів -29,088 
оплата послуг(крім комунальних) -3,780 
оплата теплопостачання – 8,070 
інші поточні видатки – 1,124 
придбання сценічних костюмів та взуття – 96,850 
Надходження отримані клубними закладами за іншими джерелами власних 
надходжень (благодійні внески, гранти (натуральна форма) - 65,455 тис.грн: 
талони на солярку (підвіз на гемодіаліз) -22,864 
сейф,лавка,стіл,стенд – 5,158 
різдвяна зірка - 4,897 
сценічні костюми – 4,636 
термометри безконтактні – 27,7 

Всього на утримання клубних установ  по всім фондам використано у 2020 

році - 6849,556 тис.грн. 

На утримання бібліотек Лиманської ЦБС з загального фонду витрачено 
3554,233 тис. грн: 



Заробітна плата – 2696,864 
Нарахування – 646,172 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 34,958 
Оплата послуг (крім комунальних) – 32,478 
Оплата послуг та енергоносіїв – 143,761 
З бюджету розвитку громади на ЦБС виділено64,840тис.грн. і було придбано: 
передплата періодичних видань на 2 півріччя2020 р. - 44,840 тис.грн 
комп’ютер в зборі для бібліотеки-філії № 1 -20,0 тис.грн. 
Від платних послуг бібліотеками Лиманської ЦБС надійшло7,26 тис.грн: 
платні послуги (ксерокопія,комп’ютер.) – 2,053 тис.грн 
від реалізації майна (макулатура) – 5,207 тис.грн. 
Використано надходжень від платних послуг на утримання ЦБС – 0,919 тис.грн: 

Оплата послуг(крім комунальних) -0,919 тис.грн 
Надходження отримані ЦБС за іншими джерелами власних надходжень у сумі 
499,145 тис.грн  - гранти та дарунки (натуральна форма) література – 499,145 тис.грн 

Всього на утримання Лиманської ЦБС  використано у 2020 році по всім 

фондам -4 119,137 тис.грн 

На утримання Народного краєзнавчого музею м.Лиман з загального фонду 
витрачено 468,582тис. грн: 
Заробітна плата – 213,039 
Нарахування – 58,629 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 51,658 
оплата послуг(крім комунальних) – 84,259 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 60,205 
видатки на відрядження -0,162 
Із бюджету розвитку виділено і використано для придбання шафи для збереження 
музейних експонатів 17,5 тис.грн 

Від платних послуг музею надійшло 2,401 тис.грн: 

від платних послуг (проведення екскурсів) – 1,157 тис.грн 
плата за оренду майна – 1,244 тис.грн 
Використано надходжень від платних послуг на утримання музею -0,000 тис.грн 

Всього використано на утримання народного краєзнавчого музею 

м.Лиман у 2020 році - 486,082 тис.грн. 

На утримання комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти «Музична 

школа міста Лиман» витрачено з загального фонду 3514,512 тис. грн: 
Заробітна плата – 2691,399  
Нарахування -  609,044 
Предмети, товари,обладнання і інвентар – 65,247 
Оплата послуг(крім комунальних) – 22,634 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 125,140 
Видатки на відрядження  -0,418 
Надійшло від платних послуг 95,713 тис.грн: 

надходження від батьківської плати  -95,537 
плата за оренду музичних інструментів – 0,176 
Використано надходжень від платних послуг на утримання муз школи139,188 

тис.грн: 

заробітну плату(утримання ставки викладача) – 113,406 
нарахування на зарплату – 25,782 



Всього у 2020 році  на утримання КЗСМО «Музична школа міста Лиман»  

використано 3653,700 тис.грн 

На утримання  централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму з 
загального фонду витрачено 1124,716 тис.грн: 

Заробітна плата – 817,628 
Нарахування – 179,484 
Предмети, матеріали  та обладнання – 39,374 
Оплата послуг(крім комунальних) – 56,212   
Оплата комунальних послуг та  енергоносіїв – 25,812 
Видатки відрядження – 0,626 
Із бюджету розвитку  на централізовану бухгалтерію для придбання кондиціонеру 
було виділено і використано 9,2 тис.грн.  

Всього на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму у 

2020 році витрачено 1133,916 тис.грн. 

На утримання апарату управління з загального фонду витрачено  935,182 тис. 
грн: 
Заробітна плата – 724,050 
Нарахування на зарплату – 159,291 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 22,647 
Оплата послуг(крім комунальних) – 11,043 
Оплата комунальних  послуг та енергоносіїв – 18,151 
Із бюджету розвитку на апарат управління було виділено і використано 27,659 

тис.грн: 
комп’ютер в зборі з ОС 20,5 
багатофункціональний лазерний принтер – 7,159 

Всього на утримання апарату управління витрачено 962,841 тис.грн 

У 2020 році було виготовлено 2  проектно-кошторисних документацій з 
отриманням позитивного експертного звіту на «Капітальний ремонт ганків, 
вимощення та цокольної частини будівлі ЦКД ім. Горького» за адресою:Донецька 
область, місто Лиман, вул. Незалежності, буд.17» - 35,357 тис.грн, «Капітальний 
ремонт нежитлової будівлі адміністративного корпусу (заміна вікон, 
електропостачання) за адресою:м.Лиман, вул.Деповська, буд.2-В» - 25,050 тис.грн, 
які плануються для реалізації у 2021 році. 

Також  проведено «Технічне переоснащення системи нежитлового приміщення 
за адресою:м.Лиман, вул.Свободи,46» (дитяча бібліотека) – 21,772 тис.грн 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поточний ремонт фойє ЦКД с.Рубці - 154,411 тис.грн. 

 



 
 

Поточний ремонт фойє МБК смт.Ярова – 154,000 тис.грн. 
 

Всього на галузь культури і туризму Лиманської ОТГ у 2020 році 
використано 17731,953 тис. грн (у т.ч. у натуральній формі – 564,6 тис. грн., від 
платних послуг – 279,15 тис. грн.). 

Соціальні гарантії:  
Викладачам музичної школи м.Лиман була виплачена матеріальна допомога на 

оздоровлення у розмірі 100% тарифної ставки, вирішення соціально-побутових 

проблем – 50%,  грошова винагорода за підсумками року, згідно ст. 57 ЗУ «Про 
освіту», виплачувалася 20% доплата до тарифної ставки  за престижність праці.    

Працівникам  клубних закладів культури,  народного краєзнавчого музею та 
бібліотекарям Лиманської ЦБС виплачена матеріальна допомога на оздоровлення 
до тарифної відпустки у розмірі 100% тарифної ставки, на вирішення соціально-

побутових проблем у розмірі 50% тарифної ставки (крім технічного персоналу) та 
премії за підсумками роботи 2020 року, премії до професійного свята у розмірі 
50 % тарифної ставки  бібліотекарям, працівникам клубних закладі ,музейним 
працівникам, викладачам муз школи, централізованої бухгалтерії. 

Бібліотечні фахівці також протягом року отримували 50 %  надбавку до тарифної  
ставки за особливі умови праці. 

Всім працівникам культури, протягом 2020  року, виплачувалася вислуга років. 

Робота Лиманської Централізованої бібліотечної системи 

 Базова мережа Лиманської централізованої бібліотечної системи становить 23 
бібліотечні заклади: 



- центральна міська бібліотека 
- центральна дитяча бібліотека 
- міські – 8 
- сільські – 13 

 Загальна кількість працівників складає 38 одиниць, у т.ч. спеціалістів – 35. 
За зайнятістю: повний робочий день – 20 осіб, неповний робочий день – 15 
бібліотечних працівників. 
 За даними Головного управління статистики в Донецькій області кількість 
населення у 40 населених пунктах Лиманської ОТГ становить: 

- всього – 41292 
- міські поселення – 30764 
- сільська місцевість – 10528 

Стаціонарні бібліотеки діють у 18 населених пунктах, до послуг яких звернулося: 
-  користувачів – 15408 
- % охоплення бібліотечним обслуговуванням – 37 % 
- книговидача – 266813 
- відвідування – 86569 
- масові заходи – 504 
- бібліотечні пункти – 3 
-  книгоношення – 32 
- нестаціонарними формами обслуговано – 1812 користувача 
- бібліотечний фонд – 285930 примірників 
- платні послуги – 2052 грн. 50 коп.  
- кількість осіб, які скористалися доступом до мережі Інтернет – 2154 
- віртуальні Інтернет користувачі (підписки на блогах та бібліотечних сторінках 

Facebook) – 1384  
За 2020 рік  Лиманська ЦБС отримала 4945 прим. документів на суму 461919,71 

грн., з них: 
- 3295 прим. книг на суму 421252,77 грн. згідно наказу Міністерства 

культури України від 10 вересня 2018 року № 797 «Щодо здійснення 
придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних 
бібліотек»; 

- 807 прим. на суму 48577,20 грн. в дар від спонсорів та благодійних 
організацій, з них 35 прим. на суму 290,41 грн. – аудіовізуальні видання;  

- в дар від читачів – 645 прим. на суму 14322,00 грн.; 
- від Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької 

обласної державної адміністрації  - 46 прим. на суму 2887,74 грн.;  
- з інших джерел (заміна нестачі при інвентаризації) надійшло 117 прим на 

суму 2256,00 грн. 
На передплату періодичних видань на ІІ півріччя 2020 року з міського бюджету 

виділено 44840,49грн. (назв 101). За рік надійшло 1558 прим. періодичних видань. 
З фондів бібліотек Лиманської ЦБС було вилучено 17204 прим. документів на 

суму 12854,25 грн., з них 17100 прим. книг на суму 12246,20 грн. – як зношена 
література, 104 прим. книг на суму 608,05 грн. як нестача при інвентаризації. 

В бібліотеках системи діє 19 клубів за інтересами за віковою статистикою 
клуби розподілились таким чином: 2 – юнацьких, 7 – дитячих. Кількість осіб, що 
займаються в клубах становить 355 учасників. Програми занять передбачають 
інноваційні форми бібліотечної роботи. 



Матеріально-технічна база бібліотек 

- Центральна міська бібліотека, Ямпільська селищна та Криволуцька сільська 
бібліотеки мають зручний доступ для людей з інвалідністю; 

- комп’ютери мають 14 бібліотек (кількість комп’ютерів по системі – 30); 
- в 2020 році комп’ютеризована: Тернівська сільська бібліотека-філія, 

Рідкодубівська сільська бібліотека-філія, Ставчанська селищна бібліотека-філія; 
міська філія № 1 отримала комп’ютер взборі;  

- копіювально-розмножувальну техніку мають 12 бібліотек, всього оргтехніки по 
Лиманській ЦБС – 22 одиниці (багатофункціональні пристрої, ксерокси, 
принтери, сканери); 

- доступ до мережі Інтернет мають 9 бібліотек, кількість комп’ютерів, що 
підключені до Інтернету – 23; 

- кількість комп’ютерів для користувачів з доступом до Інтернет – 14; 
- 9 бібліотек мають зону WI-FI; 
- поточний ремонт власними силами проведено в центральній дитячій бібліотеці 

ім. Т.Г.Шевченка та в Дробишевській селищній бібліотеці-філії.  
Проектна діяльність бібліотек Лиманської ЦБС 

Ключовим завданням на новому етапі розвитку бібліотечної діяльності стала 
розробка нових форм та методів роботи бібліотечного обслуговування, котрі 
задовольнятимуть запити жителів громади.  

Участь у різних професійних і грантових конкурсах стала ключовою у 2020 
році для бібліотек Лиманської ЦБС. Працівники бібліотек ініціюють та підтримують 
заходи у громаді, які дозволяють розкрити потенціал та залучити жителів Лиманської 
ОТГ до активної співпраці. Адже, у першу чергу, це можливість одержання 
додаткових фінансових коштів, розширення творчої активності, підвищення 
професійного рівня. Крім того активізація програмно-проектної діяльності дозволяє 
сконцентрувати увагу на найбільш насущних проблемах громади та поліпшує 
партнерські відносини з громадськими організаціями, благодійними фондами. 

- В рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні», «Моя громада – мій добробут» IREX / ПУЛЬС, який впроваджує 
Асоціація міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових 

досліджень та обмінів IREX / ПУЛЬС за фінансової підтримки Агентства США 

з міжнародного розвитку (USAID), у центральній міській бібліотеці проведено 

цикл заходів у форматі «жива бібліотека». У Лиманській громаді проект 
впроваджується Центральною міською бібліотекою Лиманської ЦБС у 

партнерстві з ГО «Центр підтримки громадської активності «Крила». Проект 
діяв з 1 квітня 2019 року по 31 серпня 2019 року і передбачав фінансування 
заходів націлених на посилення обізнаності та спроможності мешканців громад 

у їх нових правах та обов’язках в умовах реформ місцевого самоврядування, 
інформування про децентралізацію та дотичні зміни, можливості розвитку 

громад в нових умовах, сприяння покращенню співпраці громадян та місцевої 
влади, формування групи підтримки реформ у громаді та сприяти їх активності. 
Закриття проекту відбулося в 2020 році. Протягом 2020 року отримали 

інформаційний супровід, інформаційні роздаткові матеріали для інформування 
громади (буклети, флаєри, методичний матеріал) про  процеси децентралізації в 

Україні. 



- Короткостроковий проект «ТериторіЯ»реалізація проекту міжнародної 
організації з міграцій (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Японії 
проводиться центральною міською бібліотекою з 15 листопада 2020 року по 15 
лютого 2021 року. Це відкрита громадська арт-локація, що діє на базі ЦМБ, де 
молодь отримує корисну інформацію з соціальних тем, реалізовує та випробує 
свої творчі, громадські, лідерські чи організаційні якості, взяти участь у 
тренінгах, воркшопах, вебінарах, майстер-класах, у креатив-студії «Фокус» 
проводити фото-уроки, виставки, фотовиставки, конкурси, фотоконкурси, 
творчі вечори, музичні акустичні вечори та інші арт-події. 

- Молодіжна онлайн-школа «Разом до успіху»короткостроковий проект 
міжнародної організації з міграцій (МОМ) за фінансової підтримки Уряду 
Японії, відбувався з 10 по 16 серпня 2020 року. Молодіжно-освітній проект був 
реалізований на базі центральної міської бібліотеки. Отримали інформаційні 
роздаткові матеріали та канцелярію, інформаційний супровід та можливість 
реалізувати проект «ТериторіЯ». 
Карантин – карантином, а молодіжна літня школа МОМ «Разом до успіху» – за 

розкладом! Методист централізованої бібліотечної системи Яна Роменська пройшла 
відбір та взяла участь в молодіжній 
онлайн-школі «Разом до успіху», яку 
організувало Представництво 
Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) в Україні за підтримки Уряду 
Японії. В школі працювала молодь 
віком від 18 до 25 років, яка проживає 
на території Донецької та Луганської 
областей, молодь мала змогу більше 
дізнаються про безпечну міграцію, 
протидію торгівлі людьми, культурне 
розмаїття, здоровий спосіб життя, 
громадянську відповідальність, лідерство та отримати змогу втілити ідеї власних 
соціальних проектів у своїх громадах. Яна Роменська отримала необхідні матеріали 
для тренінгів, футболку та іншу продукцію з логотипом. Школи, а після закінчення 
тренінгів – сертифікат та можливість фінансування для реалізації власних соціальних 
проектів та ініціатив. 

Всього в Школі навчалися 24 дівчини та юнака. У перший день учасники 
познайомились між собою, дізналися очікування організаторів і разом ухвалили 
правила роботи. Учасників школи привітали Посол Японії в Україні ТакашіКураі та 
Голова Представництва МОМ АнНгуєн. Після вправ на створення команди, під час 
яких учасники грали у вікторину, танцювали та розповідали більше про себе та про 
рідні міста і села, випускниця Школи-2018 Тетяна Ковтун розповіла, як участь у 
Школі допомогла їй реалізувати свої власні проекти. Школа включала п’ять днів 
цікавого навчання, захопливих вечірніх програм та онлайн-зустрічей з відомими 
особистостями. Про важливість сторителінгу і в професійному, і в особистому житті 
розповів телеведучий Сніданку з 1+1  Єгор Гордєєв. Сторителінг, ораторська 
майстерність, навички саморепрезентації, вміння визначити свою цільову аудиторію і 
знайти до неї підхід - є речі, однаково важливі і для громадської активістки чи 
активіста, і для ведучого найпопулярнішого ранкового ток-шоу країни.  

Чи може хобі бути роботою, робота пристрастю, а пристрасть – покликанням? 



Чи можна одночасно робити те, що любиш і що в тебе добре виходить, отримувати від 
цього користь і рятувати світ? В один із днів онлайн-школи «Разом до успіху» 
учасники відкрили для себе японську концепцію «Ікігай». Цей день присвятили темі 
лідерства та softskills. Говорили про критичне мислення, визначали свій емоційний 
інтелект та готували elevatorpitch, намагаючись за мінімум часу зацікавити 
потенційного «інвестора» своєю ідеєю. Своїми знаннями з учасниками Школи 
ділилися фахівці Національного демократичного інституту (NDI) Анастасія 
Яновицька та спеціалістки Всеукраїнського громадського Центру «Волонтер» 
Вікторія Янковець та Катерина Пуха. На годину натхнення до молоді підключилися 
майстри з яворівської забавки. Всі разом розмалювали традиційні іграшки (ні, цього 
разу не онлайн, набори для творчості заздалегідь розіслали учасникам поштою), 
поговорили про народні промисли, властиві нашим містам і селам, і про багато інших 
серйозних і не дуже речей.  

- Короткостроковий проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми 
насильства щодо жінок та дівчат в Україні».Реалізується громадською 
організацією “Рада жінок Донеччини” за фінансової підтримки Фонду 
Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine та BritishEmbassyKyiv. З 25 
листопада по 10 грудня 2020 року, міжнародна кампанія «16 днів проти 
насильства».Комплекс інформаційних заходів з протидії насильству в сім’ї та 
булінгу. Взяли участь чотири бібліотеки Лиманської ЦБС: центральна міська 
бібліотека, центральна дитяча бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, Ямпільська селищна 
бібліотека та Тернівська сільська бібліотеки. В процесі реалізації бібліотеки 
отримали канцелярію, папір, інформаційні матеріали (плакати, флаєра, 
буклети). 

- В рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства 
щодо жінок та дівчат в Україні», реалізується громадською організацією “Рада 
жінок Донеччини” за фінансової підтримки Фонду Народонаселення ООН в 
Україні - UNFPA Ukraine та BritishEmbassyKyiv, триденний тренінг «Всі разом: 
залучення громади до системи раннього реагування на випадки домашнього 
насильства» у м. Маріуполь (серпень 2020).Навчалися три бібліотечних 
фахівця: центральна міська бібліотека, Ямпільська селищна бібліотека та 
Рубцівська сільська бібліотеки. 

- Профілактика інфікування та поширення коронавірусу.Норвезька рада у 
справах біженців (НКС) в Україні, за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Норвегії.Отримали інформаційні матеріали, плакати, за 
матеріалами ТЧХ України, санітайзери, дезінфікуючі засоби. Бенефіціари 
проекту: центральна міська бібліотека, міська бібліотека-філія № 1, центральна 
дитяча бібліотека ім. Шевченка. 

- Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX в Україні) – партнер 
АМУ в реалізації проекту ПУЛЬС – організувала фінальний захід одного з 
компонентів проекту ПУЛЬС,до реалізації якого були залучені бібліотеки та 
громадські організації з 121 пілотної громади. «Віртуальний випускний бал» 
(11 вересня 2020 року на платформі Zoom). Асоціація міст України (АМУ) в 
партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX / 
ПУЛЬС за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). Найуспішнішими практиками, які були запроваджені в громадах-
учасницях, визнані:«Модернізація простору бібліотеки Лиманської ОТГ» 
(Донецька область). Ініціаторка – Тетяна Осіпова, директорка Центральної 



міської бібліотеки Лиманської централізованої бібліотечної системи (грантер 
проекту у 2019 році). Отримали фінальну збірку прикладів успіхів громад 
«Збірка успіхів проекту Пульс». – Київ. – 2020.  

- У бібліотечному кінозалі центральної міської бібліотеки продовжено показ 
дитячих фільмів в рамках фестивалю "Українське дитяче кіно". Фестиваль 
проводиться безкоштовно завдяки компанії «АртхаусТрафік» за підтримки 
Державного агентства України з питань кіно та Фестивалю фільмів для дітей та 
підлітків "Чілдренкінофест" (грудень 2019 – лютий 2020). 

- В рамках проекту Фундації Дарини Жолдак «Як приборкати книжкозавра?» 
(акція «100000 нових книжок дітям») ЦМБ та Ямпільська селищна бібліотека 
одержали перемогу. У 2020 році ЦМБ отримала 138 примірників на суму 
13800,00 грн. (Ямпільська бібліотека отримала книги в 2019 році). 

- Центральна мiська бiблiотека Лиманської ЦБС пройшла вiдбiр i ввiйшла в 
перелiк активних бiблiотек України, якi будуть поповнюватися новими 
книгами. Український інститут книги затвердив перелік закладів, що 
отримають нові видання вже цього року: 603 бібліотеки України отримали 
поповнення бібліотечних фондів у 2020 році. 

- Бібліотеки Лиманської ЦБС долучилися до проекту «Дія. Цифрова освіта». 
Українська бібліотечна асоціація з січня 2020 року – партнер проекту 
Міністерства цифрової трансформації України«Дія. Цифрова освіта», що є 
складовою національного проекту «Дія». Чотири бібліотеки Лиманської ЦБС: 
центральна міська бібліотека,  міська бібліотека-філія № 1, Ямпільська, 
Дробишевська селищні бібліотеки нанесені на Карту цифрових хабів. 
Користувачі бібліотек з допомогою бібліотекарів безкоштовно проходять 
навчання на національній онлайн-планформі з цифрової грамотності. 

- Бібліотеки Лиманської ЦБС беруть активну участь в різноманітних державних, 
обласних, регіональних, міських конкурсах, акціях, програмах, онлайн заходах 
та отримують перемогу. 
В рамках 20-го Всеукраїнського дистанційного літературного конкурсу  "Лавина 

талантів", «Талановитий Я» за підтримки 
Благодійного Фонду «Наш Слід», 
Міністерства освіти і науки України та 
Міністерства культури, який відкрив нові 
можливості для творчої самореалізації 
учасників будь-якого віку, статі та рівня 
професійної підготовки, а також дав змогу 
поділитися в літературній формі власним 
світоглядом та особистими думками, які 
здатні розкрити перед оточуючим світом 

несподівані грані письменницького чи поетичного потенціалу 
кожного з конкурсантів. Серед юніорів (14-17 років) поезія – I-е місце отримала 
Тендітна Поліна, учениця ЗОШ  № 3, за вірш «Народження ранку» та II-е місце проза, 
оповідання – за твори «Осінній етюд» та «Коли не вистачає слів». 

Система підвищення кваліфікації 
Успіх сучасної бібліотеки сьогодні залежить від ефективності методичної 

роботи, сутністю якої є сприяння адекватному реагуванню бібліотеки зі всіма її 
ресурсами та можливостями на зміни, що відбуваються в соціально-економічному та 
культурному середовищі регіону. Тому, головними завданнями методичної служби є 



кваліфікована служба консультативної допомоги, збалансована система підвищення 
кваліфікації, актуальність видавничої продукції. 

У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в 
мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і 
долаючи географічні бар’єри. Дистанційне навчання сьогодні набуває великої 
популярності внаслідок спрощення доступу до навчально-методичних матеріалів, 
економії часу, прозорості навчального процесу. Дистанційне навчання – це 
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій. Центр неперервної культурно-мистецької 
освіти (Центр НКМО) НАКККіМ: Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв, відділ дистанційного навчання здійснює підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників. В цьому році дистанційні навчальні курси пройшли 4 
працівника бібліотек системи. Тематика модуля курсового дистанційного навчання 
«Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в 
бібліотеці». Свідоцтво про підвищення кваліфікації отримали: Катерина Бєлокопитна, 
бібліотекар центральної дитячої бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка, Раїса Закопайло, 
бібліотекар Зарічненської селищної бібліотеки, Наталя Бурлачко, бібліотекар селища 
Нове, Оксана Пономаренко,бібліотекар Рубцівської сільської бібліотеки. 

На протязі року фахівці бібліотек долучилися до реалізації першої в історії 
України програми розвитку цифрових навичок громадян «Будь на часі!». Щоб зробити 
життя комфортнішим багатьом українцям потрібна допомога та підтримка. На 
національній онлайн-платформі з цифрової грамотності  https://osvita.diia.gov.ua. 
кожен відвідувач бібліотеки має змогу безкоштовно опанувати цифрові навички. 
Міські та селищні бібліотеки системи взяли участь в проекті «Дія. Цифрова освіта». 
Бібліотекарі самі пройшли навчання, здобули сертифікати та долучають своїх 
користувачів, допомагають засвоїти навички користування комп’ютером, тим самим 
роблять життя мешканців Лиманської ОТГ простішим і легшим, забезпечують 
основне право кожного громадянина України – право на освіту. 

На платформі дистанційного навчання Відкритого Університету Майдану 
(ВУМ) on-line, який діє для самоосвіти та саморозвитку кожного громадянина, 
незалежно від його статусу чи соціального становища, але найперше – тих, хто хоче 
реальних змін у персональному житті, у житті своєї громади, у житті держави 
Україна, успішнопройшли курси 4 працівника бібліотек системи та отримали 
сертифікати про те, що успішно завершили навчання онлайн-курсу «Бібліотека – 
відкритий публічний простір» розроблений ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в 
межах програми ООН, викладач Оксана Бруй, президентка ВГО Українська 
бібліотечна асоціація, директорка Бібліотеки НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”.  

На базі Маріупольської музичної школи № 4 відбувся майстер-клас з 
петриківського розпису Ольги Черьомушкіної – майстра, художника-оформлювача. 
Мешканка міста Львів із задоволенням поділилася своїм досвідом з учасниками 
онлайн-заходу. В майстер-класі «Петриківський дивосвіт» взяли участь шість фахівців 
бібліотечної системи. Учасники отримали від майстрині творче завдання для 
виконання та отримали сертифікати від Донецького обласного навчально-методичного 
центру культури (м. Краматорськ). 



Тренінг «Всі разом: залучення громади до 
системи раннього реагування на випадки домашнього 
насильства», організатор Рада жінок Донеччини за 
підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в 
Україні. Тренінгові 
заняття, що відбулися в 
місті Маріуполь, відвідали 
Пономаренко Оксана, 
бібліотекар Рубцівської 

сільської бібліотеки-філії, Матейченко Галина, завідувач 
Ямпільської селищної бібліотеки-філії та Осіпова Тетяна 
директор Лиманської ЦБС та отримали сертифікати.  

- Вебінар «Психологічний антикоронавірус: як 
налаштуватися на дистанційну роботу, споживати інформацію та опиратися 
паніці» (MCFR Цифрове видавництвом) прослухала Тетяна Осіпова, 
директор Лиманської ЦБС та отримала сертифікат. 

- Централізована бібліотечна система підписала заяву щодо сприяння 
цифровій інклюзії (Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ 
ІФЛА).  

- Обласний семінар-нарада «Бібліотека і громада: соціальний діалог  в 
сучасних умовах» (Комунальний заклад культури «Донецька обласна 
бібліотека для дітей» (м. Маріуполь) на онлайн-платформі Zoom). 

11 вересня 2020 року Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX 
в Україні) – партнер АМУ в реалізації проєкту 
ПУЛЬС – організувала фінальний захід одного з 
компонентів проєкту ПУЛЬС, до реалізації якого 
були залучені бібліотеки та громадські організації 
з 121 пілотної громади. Заключна зустріч 
відбулася у форматі віртуального випускного балу 
всіх учасників та партнерів проєкту на платформі 
Zoom. Метою зустрічі стало підведення підсумків 
проєкту та обмін цінним досвідом між його 

грантерами, а також відзначеня найініціативніших його учасників. 
Основними учасниками онлайн-події 
стали команди бібліотек та 
громадських організацій, які впродовж 
заходу презентувати свої досягнення в 
проєкті ПУЛЬС.Так, найуспішнішими 
практиками, які були запроваджені в 
громадах-учасницях, визнані: 
«Модернізація простору бібліотеки 
Лиманської ОТГ» (Донецька область). 
Ініціаторка – Тетяна Осіпова, 
директорка Центральної міської бібліотеки Лиманської централізованої бібліотечної 
системи (грантер проєкту у 2019 році).На згадку про участь у проєкті всі учасники 
отримали по примірнику Збірки Успіхів Проєкту ПУЛЬС. Переглянути захід у записі 
можна на YouTube-каналі PULSE Моя громада – мій добробут за 
лінком: https://cutt.ly/XfOGBNz 



17 вересня для бібліотек Лиманської централізованої бібліотечної системи 
відбувся онлайн-семінар під назвою «Робота бібліотек в умовах протидії поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19». Він пройшов на платформі Zoom, до нього 
долучилися 29 фахівців, і незважаючи на те, що така форма семінару була 
випробувана вперше, все пройшло успішно і без проблем. Надалі ми не збираємося 

зупинятися та будемо продовжувати 
практикувати онлайн форми спілкування.  На 
семінарі були розглянуті такі питання як 
«Аналітичний огляд по «Бібліотечній 
Лиманщині», «Форми статистичної звітності. 
Облік статистичних даних онлайн ресурсів», 
«Поповнення бібліотечного фонду» та 
«Просування бібліотеки в соціальних мережах». 

Всього для фахівців системи проведено п’ять семінарських занять з підвищення 
кваліфікації, які відбувалися в межах центральної міської бібліотеки, а також на 
платформі ZOOM. 

1 жовтня 2020 року на платформі ZOOM відбувся онлайн-форум «Модель 
сучасної бібліотеки для ОТГ». За результатами конкурсу відібрані 50 міні-команд, 
серед яких є Лиманська ОТГ. Сформувано міні-команду, до складу якої увійшли 
бібліотекар та голова ОТГ (або представник органу місцевого самоврядування, що 
відповідає за напрям культури). Форум організован у межах проєкту «Чотири 
простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності», який реалізує ВГО Українська 
бібліотечна Асоціація за фінансової підтримки Українського культурного фонду. 
Партнерами проєкту є Фундація Дарини Жолдак, Асоціація об`єднаних 
територіальних громад, Міністерство культури та інформаційної політики України. 
Під час форуму учасники дізналися про модель сучасної української бібліотеки: які 
простори вона включає, як їх організувати та чим наповнити та отримають доступ до 
практичного посібника з порадами щодо організації сучасної бібліотеки в ОТГ, а 
також прикладами кращих бібліотечних практик та історій успіху.Отроимали 
практичний посібник «Чотири простори бібліотеки: модель діяльності». – Київ, 2020. 

Під час карантину, в умовах самоізоляції, бібліотеки миттєво відреагували на 
потреби суспільства та надавали йому унікальну можливість – щоденно, впродовж 
двох місяців, отримувати інформаційно-культурний продукт: віртуально відвідувати 
бібліотечні блоги, соціальні сторінки Facebook у мережі Інтернет, брали участь  у  
відео-конференціях, майстер-класах, презентаціях тощо. Тобто, практично в період 
карантину, «за зачиненими дверима», через мережу Інтернет для всієї масової 
аудиторії проводилася повноцінна робота. Активно оновлювалися блоги та сторінки 
Facebook, а також відкрилися нові сторінки селищних та сільських бібліотек, які не 
мають матеріально-технічної бази, почали діяти блоги Ярівської селищної бібліотеки-
філії, бібліотеки сел. Нове, Криволуцької сільської бібліотеки; створені бібліотечні 
сторінки Facebook: Ставчанська, Колодязянська, Криволуцька, Рубцівська, Тернівська, 
Шандриголівська та інші.  

 

 

 

 

 

 



Результати роботи Лиманської ЦБС у 2020 році: 
 

№ 

п/п 

Назва гранту Грантодавець Суми 

грантів 

1 2 3 4 

1 

Проект «Розробка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядування в Україні», 

«Моя громада – мій добробут» 
У Лиманській громаді проект 

впроваджується центральною міською 
бібліотекою у партнерстві з ГО «Центр 

підтримки громадської активності «Крила» 
Активна співпраця (квітнень – серпень 

2019року) 
Закриття проекту 2020 рік 

 
 

Асоціація міст 
України (АМУ) 
в партнерстві з 

Радою 
міжнародних 
наукових 

досліджень та 
обмінів IREX / 
ПУЛЬС за 
фінансової 
підтримки 

Агентства США 
з міжнародного 

розвитку 
(USAID) 

350 $ 
 

2 

Короткостроковий проект «ТериторіЯ» 
впроваджується центральною міською 

бібліотекою 
з 15 листопада 2020 року по 15 лютого 2021 

року 

Представництво 
Міжнародної 
організації з 

міграції (МОМ) 
в Україні за 
фінансової 

підтримки Уряду 
Японії 

1500 $ 

3 

Молодіжна онлайн-школа «Разом до 
успіху»відбувався з 10 по 16 серпня 2020 

року. Молодіжно-освітній проект 
реалізований на базі центральної міської 
бібліотеки (в рамках проекту «ТериторіЯ») 

 

Представництво 
Міжнародної 
організації з 

міграції (МОМ) 
в Україні за 
фінансової 

підтримки Уряду 
Японії 

500 грн. 

4 

Короткостроковий проект «Комплексний 
підхід до вирішення проблеми насильства 

щодо жінок та дівчат в Україні». 
З 25 листопада по 10 грудня 2020 року, 
міжнародна кампанія «16 днів проти 

насильства». 
Взяли участь чотири бібліотеки: центральна 

міська бібліотека, центральна дитяча 
бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, Ямпільська 
селищна бібліотека та Тернівська сільська 

бібліотеки 

Громадська 
організація 
“Рада жінок 
Донеччини” за 
фінансової 
підтримки 
Фонду 

Народонаселенн
я ООН в Україні 
- UNFPA Ukraine 

та 
BritishEmbassyK

1000 грн. 



yiv 

5 

В рамках проекту «Комплексний підхід до 
вирішення проблеми насильства щодо жінок 

та дівчат в Україні» 
триденний тренінг «Всі разом: залучення 
громади до системи раннього реагування на 

випадки домашнього насильства» 
у м. Маріуполь (серпень 2020). 

Навчалися три бібліотечних фахівця: 
центральна міська бібліотека, Ямпільська 
селищна бібліотека та Рубцівська сільська 

бібліотеки. 
 

Громадська 
організація 
“Рада жінок 
Донеччини” за 
фінансової 
підтримки 
Фонду 

Народонаселенн
я ООН в Україні 
- UNFPA Ukraine 

та 
BritishEmbassyK

yiv 

Інформаційн
і матеріали 

6 

Профілактика інфікування та поширення 
коронавірусу. 

Отримали інформаційні матеріали, плакати, 
за матеріалами ТЧХ України, санітайзери, 
дезінфікуючі засоби. Бенефіціари проекту: 
центральна міська бібліотека, міська 

бібліотека-філія № 1, центральна дитяча 
бібліотека ім. Шевченка. 

Норвезька рада у 
справах біженців 
(НКС) в Україні, 
за фінансової 
підтримки 
Міністерства 
закордонних 
справ Норвегії. 

Інформаційн
і матеріали 

7 

«Віртуальний випускний бал». Фінальний 
захід одного з компонентів проекту ПУЛЬС, 
до реалізації якого були залучені бібліотеки 
та громадські організації з 121 пілотної 

громади 
(11 вересня 2020 року на платформі Zoom). 

- Центральна міська бібліотека 

«Модернізація простору бібліотеки 
Лиманської ОТГ» 

Рада 
міжнародних 
наукових 

досліджень та 
обмінів (IREX в 
Україні) – 

партнер АМУ в 
реалізації 

проекту ПУЛЬС 

Інформаційн
і матеріали 

8 

Фестиваль 
«Українське дитяче кіно» 

ЦМБ 
(грудень 2019– лютий 2020) 

 
 

Компанія 
«АртхаусТрафік
» за підтримки 
Державного 
агентства 

України з питань 
кіно та 

Фестивалю 
фільмів для 
дітей та 
підлітків 

"Чілдренкінофес
т" 

безкоштовно 

9 
Проект 

«Як приборкати книжкозавра?» 
Акція «100000 нових книжок дітям» 

 
Фундація 

Дарини Жолдак 

 
13800,00 
грн. 



(ЦМБ) (грудень 2019– квітень 2020)  

10 

Бібліотеки Лиманської ЦБС долучилися до 
проекту «Дія. Цифрова освіта». Центральна 
міська бібліотека,  міська бібліотека-філія № 

1, Ямпільська, Дробишевська селищні 
бібліотеки нанесені на Карту цифрових 

хабів. 

Українська 
бібліотечна 
асоціація, 

Міністерство 
цифрової 

трансформації 
України«Дія. 

Цифрова освіта» 

безкоштовно 

11 

Онлайн-форум 
«Модель сучасної бібліотеки для 

ОТГ» 
1 жовтня 2020 року на платформі 

ZOOM 

За результатами 
конкурсу 
відібрані 50 
міні-команд, 
серед яких є 

Лиманська ОТГ 

безкоштовно 

12 

20-й Всеукраїнський дистанційний 
літературний конкурс 

"Лавина талантів", «Талановитий Я» 
 

Благодійний 
Фонд «Наш 
Слід», 

Міністерство 
освіти і науки 
України та 
Міністерство 
культури 

 

 
Всі бібліотеки централізованої системи поповнилися примірниками дитячих 

видань. Завдяки Фундації Дарини Жолдак, а також партнерам проекту «100000 
книжок для сільських бібліотек», що продовжує не 
зважаючи ні на що турбуватися про розвиток дітей. Ці 
книги побачать діти не тільки нашого міста, але й усі 
маленькі читачі селищних та сільських бібліотек району. 
Яскраві та цікаві книги – казки з ілюстраціями 
українських художників, які мають доповнену реальність. 
Скориставшись спеціальним мобільним додатком та 
інструкцією на звороті 
книги читач можете 
оживити малюнки. Це 

138 видань з чудовими  ілюстраціями сучасних 
українських художників, серед яких роботи 
відомого художника Г. Гапчинської. Книги з 
доповненою реальністю оживають завдяки додатку 
WowBoxAR, книги містять в собі інтерактивні ігри, 
Wow-анімації, є в меню і аудіо книга. #Фундація_Дарини_Жолдак 
#Нова_Пошта#Український_інститут_книги#Жива_сучасна_бібліотека#БФБіблі
отечнакраїна 

Бібліотеки системи отримали добірку книг від БФ «Бібліотечна країна» та РО 
«УМТ Світло на Сході», це нові книги для дітей і підлітків,книги для задоволення 
свого інтересу і на допомогу шкільній програмі. 

Під впливом технологічних та соціокультурних перетворень, які відбуваються в 



сучасному світі, змінюються і традиційні стереотипи стосунків між бібліотекою та 
суспільством. Але книга та читач – це гордість кожної бібліотеки. Щоб бібліотека була 
привабливою для користувача, ошатною, затишною, місцем, куди хочеться прийти, 
фахівці бібліотек працюють над зміцненням партнерських стосунків з різними 
організаціями, фондами, займаються проектною діяльністю, співпрацюють з 
громадськими організаціями. 

Дякуючи партнерським стосункам, проекту «Жива сучасна бібліотека», 
Люсьєні Шум, голові Благодійного Фонду «БІБЛІОТЕЧНА КРАЇНА», бібліотеки 

системи протягом року поповнювали свій фонд 
примірниками, аудіовізуальними виданнями, 
надійшли книги сучасних українських 
письменників, твори про видатних особистостей 
України, публіцистика. Було приємно одержати 
дитячі еко казки та збірки робіт Всеукраїнського 
конкурсу "Відповідальність за створіння", 
каталог виставки кращих малюнків 
Всеукраїнського екологічного конкурсу 

"Чорнобильська катастрофа: 30 років опісля – що далі?" та інші видання 
різноманітних жанрів та тематик, серед яких для кожного користувача обов’язково 
знайдеться своя книга. Українські казки, пісні, твори геніїв 
української літератури записані на диски, також книги 
видавничої серії "Майдан. Пряма мова", яка 
булазапочаткована Національним музеєм Революції 
Гідності. Упродовж 2014-2019 рр., науковці зібрали понад 
200 інтерв'ю. Євромайдан – драматичний період новітньої 
історії України постає у спогадах, роздумах учасників. На 
початку майже всіх інтерв'ю наведено OR-код за 
допомогою якого можна прослухати оригінальні записи, 
скориставшись сканером кодів, що  є практично в усіх 
сучасних мобільних телефонах.  

Вже другий рік центральна міська бібліотека та Ямпільська селищна бібліотека 
співпрацюють з «Фундацією Дарини Жолдак», проводять просвітницькі заходи.  Фонд 
надав бібліотекам реальні інструменти роботи з маленькими читачами: набір вправ на 
розвиток читання: літературно-ігровий практикум «Як приборкати Книжкозавра». 
Серед вправ – кросворди, ігри та творчі завдання, які вже були випробувані 
працівниками у минулому році. Приємний бонус від Фундації – книжки: казки, 
енциклопедії, художні твори сучасних авторів. 

Дарування – це рух душі, безкорисна щедрість та добра воля дарувальника. 
Факт надходження дарів у бібліотеку – це показник престижу 
бібліотеки, її місця в суспільному житті та науці. Працівники 
центральної міської бібліотеки щиро вдячні всім мешканцям 
Лиманської ОТГ, які подарували книги бібліотеці. Хочеться 
особливо звернути увагу та щиро та подякувати нашій 
читачці, Галиній Майї Борисівні, яка залишила читачам 
бібліотеки більш ніж 600 книг. Книги вже чекають свого 
читача. Це авантюрні романи, історії незвичайних і складних 
жіночих доль, детективні романи, іронічні детективи та інші 
цікаві твори. 



Обслуговуючи читачів різних категорій, бібліотекарі намагаються максимально 
задовольнити їх запити. Для переселенців бібліотека стала місцем отримання 
необхідної інформації та допомоги при оформленні документів для, проведення 
дозвілля, спілкування. Для мешканців громади в бібліотеці діє безкоштовний Інтернет 
зв’язок та бібліотечна WI-FI зона, де користувачі можуть самостійно або за 
допомогою отримати інформацію органів влади будь-якого рівня та найти відповідь на 
необхідні запити. Для користувачів центральної міської бібліотеки, центральної 
дитячої бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка, міської філії № 1, № 7, Дробишевської, 
Зарічненської, Ямпільської, Рідкодубівської та Шандриголівської бібліотек діє 
відкритий доступ до мережі Інтернет, а також є можливість використання бібліотечної 
WI-FI зони, завдяки сучасним технологіям читачі мають змогу найти відповідь на 
будь-які питання різноманітної тематики. До уваги користувачів – інформаційні 
ресурси бібліотеки, а це не тільки книжковий фонд та періодика, а і доступ до 
Інтернет. Не всі читачі мають комп’ютери,  а в бібліотеці вони можуть регулярно 
займатися в Інтернет-центрі. Ті читачі, які мають власні комп’ютерні пристрої, але не 
мають Інтернет зв’язку, використовують бібліотечну WI-FI зону. Для переселенців в 
ЦМБ організовано консультаційний пункт «На допомогу переселенцям», а в кожній 
сільській бібліотеці діє інформаційний куточок, на якому представлена правова 
інформація по забезпеченню прав переселенців. Та головне – це індивідуальне 
спілкування з читачами-переселенцями, яке базується на максимальній увазі, 
доброзичливості та турботі. 

За допомогою доступу до Інтернету в бібліотеках надаються наступні послуги: 
 Допомога в освоєнні комп’ютерних навичок; 
 Друкування тексту, сканування, копіювання, збереження інформації на 

електронному носії; 
 Виконання складних довідок; 
 Підготовка засобів навігації у ресурсах (тематичні списки корисних та цікавих 

адрес, створення описів ресурсів-вебліографія); 
 Безкоштовне отримання консультаційної допомоги в пошуку та виборі джерел 

інформації. 
Застосування інтерактивних форм підтримання інтересу до читання: 

� On-line опитування 
� On-line вікторини  
� On-line тестування  
� Голосування  
� Скайп зустрічі 

Користувачам центральної міської бібліотеки надаються послуги 
ксерокопіювання, сканування, скайп-
спілкування, надається допомога в 
реєстрації на сайтах пенсійного фонду, 
реєстрації на ЗНО та інші On-
lineпослуги, продовжує роботу школа 
комп’ютерної грамотності «Lik@bez для 
початківців». 

При проведенні масових заходів 
широко використовуються 
найрізноманітніші мультимедійні засоби 
та новітні технології. Їх використання дає 

В центральній міській 

бібліотеці Лиманської ОТГ 

продовжує свою роботу 

школа комп’ютерної 
грамотності "Lik@bez". 

Фахівці бібліотеки 

допоможуть опанувати 

комп'ютер, навчать 

працювати в мережі 
Інтернет та познайомлять з 
пошуковими системами та 

програмами.



широкі можливості для модернізації форм роботи з користувачами. 
Незмінним вже більше чотирьох років є навчання бібліотечних працівників 

системи у школі комп’ютерної грамотності. 
Змінювались теми, категорії фахівців, засоби та форми 
проведення занять, але завжди залишалось головне – 
бажання навчитися працювати в сфері інформаційних 
технологій. Та результати цих старань ми бачимо в 
проведенні масових заходів, створенні блогів бібліотек 
(створено 12 блогів та 17 сторінок Facebook), бажанні 
йти до бібліотек користувачів та інше. 
      Розвиток технологій радикально трансформує звичні 
предмети і століттями сформовані громадські простори 

і відносини. Навіть такі, здавалося б, консервативні суспільні інститути, як бібліотеки, 
все швидше змінюються до невпізнання. Перед бібліотеками Лиманщини стоїть 
завдання довести свою конкурентоспроможність у цифровій ері не тільки в якості 
книгосховищ. Саме тому провідні бібліотеки Лиманської ЦБС приймають правила гри 
часу і навчаються, щоб у майбутньому перетворитися на високотехнологічні медійні 
центри. Навчання проводить методичний відділ Лиманської ЦБС.  

 

Народний краєзнавчий музей м.Лиман 

 Робота музею у звітному періоді зазнала багато змін з суттєвих причин: майже, 
3 місяці з початку року проводився ремонт залів, а потім ще стільки ж створювались 
нові експозиції залів АТО, археології, етнографії, що в значній мірі сприяло розвитку 
музею, його матеріально-технічній базі, оснащенню експозицій  сучасною технікою. З 
другого боку це, а також карантинні обмеження, починаючи з березня місяця, значно 
вплинули  на зменшення показників роботи, таких як кількість відвідувачів та 
масових заходів, що традиційно проводились в музейному просторі і мали тенденцію 
до удосконалення їх форм і методів. 

Значна увага була спрямована на реалізацію базової функції музею: збирання, 
збереження музейних предметів, вивчення дослідницьких матеріалів по краєзнавству, 
їх популяризація через ЗМІ і соціальні мережі. Здобутими  фактами були доповнені 
екскурсії, розроблено 4 нових. Всі вони переведені на українську мову. 

Вдвічі  (в порівнянні з попереднім роком) зросла кількість зібраних експонатів, 
що поповнили фонд музею. 

До роботи були  долучені активісти та громадськість: в кожному залі діяли 
ініціативні групи, загальною кількістю 11 чол., які суттєво допомагали при створенні 
нових експозицій . До пошукової і дослідницької роботи були  долучені краєзнавці  
Кислов В.П., Пасічник  М.І., Мороз В.К., Щербак Ю.Г. Ними і працівниками музею 
було опубліковано 19  матеріалів історично-краєзнавчого характеру на сторінках 
місцевої газети «Зоря», спеціальних альманахах.  

Вийшла з друку книга О. Журавльова «У истоковродногокрая» (історія  
с. Торське). 

На протязі року досліджені наступні теми: «Хвиля Української революції 1917-
1921рр. на Лиманщині», «Історія залізниці в обличчях», «Життєвий  шлях учасників 
АТО - наших земляків», «Визволення  Лиманщини від незаконних збройних 
формувань», «Забудова рідного міста на поч. ХХ ст.», «Подвиги земляків у роки 
Другої  світової  війни». Чимало цікавого матеріалу долучено завдяки щорічному 
альманаху «Криволуцькі читання». 



Продовжена співпраця з архівними установами для уточнення  історичних 
фактів і дат. 

Одна з важливих функцій музею - організація  виставок .  Поряд з 
традиційними художніми, декоративно-ужитковими, наприклад  «Світ дитячих 
талантів» (до Дня захисту дітей), «Біблейські сюжети у творчості лиманців» (до 
Великодня), «Зимові фантазії», були і такі, що відкривали нові імена, діяли пересувні. 
Серед них «Сучасні техніки декоративно-прикладного мистецтва ізюмських 
майстринь», «Коклюшки» (виставка робіт дитячої народної студії «Натхнення» м. 
Краматорськ), персональна виставка картин художника М. Корягіна «Мистецтво 
відвертості», «Лялькова країна - моя Україна». На їх базі проведено 4 майстер-класи. 
Презентація виставок, їх огляд проводився в режимі онлайн. 

Пріоритетним напрямком було національно- патріотичне виховання молоді і 
школярів. Цьому були підпорядковані всі можливі форми роботи музею. 

Інформаційно-історичну функцію виконували створені, або поновлені в музеї 
експозиції, здебільшого, до значних дат і історичних подій «Афган - мій вічний біль», 
«Наші співвітчизники у космосі» (обидві в онлайн), «Лиманщина - роки  лихоліть» 
(до дня голодоморів в Україні), «Краєзнавці про історію Лиману». Нові експозиції в 
спеціальних залах АТО, етнографії з використанням сучасної техніки (відеопроектор, 
телевізор) надають можливість повно і цікаво розкрити передбачену тематику. 
Презентація цих залів відбулась в онлайн просторі.  Поряд з цим , спільно з класними 
керівниками ОШ-4  проведено 3 уроки  патріотизму і мужності у залі АТО. 

Найбільшим попитом серед різноманітних верств населення користуються 
екскурсії. Оглядові (по всіх залах музею),  цільові (для окремих груп замовленої 
тематики, у т.ч. «Культурне надбання Лиманщини» для 5-х класів ОШ-4),  ігрові для 
дітей і молодших школярів , такі як «Подорож у лісове царство», «Чарівний світ 
музею»  проводились наочно в обмеженій кількості відповідно карантинним вимогам.  
Тематичні екскурсії до знаменних дат і по виставковій залі, наразі, проводились в 
режимі онлайн: «Партизанськими тропами», «Лиманські майстри народної 
творчості», «Переможна хода наших земляків у роки Другої Св. війни», «Подвиг 
лиманців під час визволення України від фашистських загарбників»,  «Так визволяли 
Донбас» ,«Історія Лиманської залізниці», тощо. 

Більша частина запланованих масових заходів  була проведена в режимі 
онлайн. Серед таких: відеопрограма «Зоряний син Лиманщини», присвячена 40-річчю 
першого польоту нашого земляка, двічі Героя  Радянського Союзу, почесного 
громадянина міста Кизима Л.Д.; «Подвиг нашого земляка Героя Радянського Союзу 
Усенка Л.Є.», «Герої не вмирають» (до Дня визволення  
Лиманщини від незаконних збройних формувань), «Знаєте, таким  відважним був» ( 
про Г. Запару, загиблого в АТО), «Історія лиманської залізниці в обличчях», «Героїчні 
сторінки лиманських освітян», «З Україною в серці» (до Дня Гідності і Свободи); 
відеозарисовка «Рідне місто моє», відеосюжет «Художники Лиманщини» і багато 
інших стосовно історії  і сучасного життя нашого краю. 

Багато переглядів мав цикл промороликів «Музейні цікавинки». 
В процесі оформлення експозицій української зали успішно проведена акція 

«Зроби свій вклад у музейний фонд». 
Напередодні Нового року проведено ряд  інтерактивних заходів  «Музейний 

калейдоскоп» для дітей школи-інтернату, художньої студії ЦПР, учнів молодших 
класів ЗОШ-4. 

 



Охорона культурної спадщини 

 

Культурна спадщина Лиманської ОТГ є невід’ємною частиною культурного 
надбання України. З метою збереження та використання об’єктів культурної і 
археологічної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру 
середовища в інтересах майбутніх поколінь,  відділ культури і туризму в своїй роботі 
дотримується вимог чинного законодавства України, а саме: Земельного кодексу 
України, Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про 
охорону археологічної спадщини», Закону України «Про музеї та музейну справу» та 
інших нормативно-правових актів у галузі охорони культурної спадщини, відомчих 
норм і правил. 

 Станом на 01.01.2021 року на території Лиманської ОТГ на обліку знаходиться 
311 пам’яток археології, а також 57 пам’ятників історії та культури, із них 1 -  
монументального мистецтва. 

З метою створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони 
культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереженості та використання 
об’єктів культурної спадщини в суспільному житті  затверджена «Програма охорони 

та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки»(далі – Програма).Програмою 
передбачається поетапна паспортизація об`єктів культурної спадщини, оновлення бази 
даних щодо наявності і стану вже відомих пам`яток, занесення їх до Державного 
реєстру нерухомих пам`яток України, а також подальшого залучення відповідних 
об’єктів до національних туристичних маршрутів.  
 В межах реалізації Програми: 
- проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, а саме: 
  історичних пам’яток - 52 
  пам’яток монументального мистецтва - 1. 
- розроблено та виготовлено облікову документацію на щойно виявлені об’єкти 
культурної спадщини (пам’ятки археології) 12 паспортів на суму 49,3 тис. грн., 
- забезпечено укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини в 
установленому законодавством порядку, а саме: 
  пам’яток археології - 2 
- проведено обстеження стану пам’яток культурної спадщини - 53; 3 пам’ятки 
історії потребують ремонтно-реставраційних робіт (Братська могила радянських 
воїнів в с. Колодязі по вул. Шевченко, 58а; Братська могила радянських воїнів в с-щі 
Ставки; Братська  могила радянських воїнів в с. Карпівка по вул. Зарічна, 69 ). 
 У 2020 році для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 
було виготовлено і направлено на розгляд консультативної ради управління культури і 
туризму 32 облікові документації на пам’ятки археології.  
 Проводиться робота щодо запобігання руйнації, знищенню або пошкодженню 
пам`яток історії, монументального мистецтва, археології. Це дозволить зберегти 
культурне надбання, попередити аварійні ситуації,зберегти первозданний вигляд  
об`єктів. 

 

 

 

 

 



КЗСМО «Музична школа міста Лиман» 

 

В школі працює  18 викладачів: 17 штатних працівників та 1 сумісник. 
Обслуговуючий персонал: завідувач господарством (за суміщенням  секретар на 

0,5 ставки), техпрацівники (2), настроювач музичних інструментів (сумісник), 
робітник з комплексного обслуговування приміщень. 
Контингент учнів у 2020 році – 193 учнів. 
Існують такі відділи: 

№ відділи учні викладачі 
1 фортепіанний 91 7 

2 народний 43 4 

3 теоретичний клас 193 2 

4 клас скрипки 19 2 

5 відділ сольного співу 40 3 

 
Музична школа  має власну будівлю загальною площею 1126,2 кв. м., що є 

комунальною власністю і знаходиться в оперативному управлінні відділу культури і 
туризму. 
Кількість учбових класів – 18,  концертний зал - 1 .  

Відкриті філії: 
ЗОШ  № 3 – клас фортепіано;  
міська дитяча бібліотека – класи сольного співу, скрипки . 
 

Працюють творчі колективи учнів та викладачів: Ансамбль народних 
інструментів «ФАіТОН» (викладачі),  ансамбль народних інструментів «ФАіТОН» 
(учні), вокальний ансамбль «Веселка» (учні),  вокальний ансамбль викладачів 
«Барви», ансамбль скрипалів (молодша група), ансамбль скрипалів (старша група), 
хор учнів молодших класів, хор учнів старших класів. 
Українською  мовою ведеться  ділова  документація, проводяться лекції-концерти. 

З введенням з 12.03.2020  по 31.05.2020 року жорсткого карантину в країні, 
концертна діяльність школи була призупинена. З 01.01.2020 по 11.03.2020 та з 
01.09.2020 по 30.12.2020 року учнями і викладачами школи було проведено всього 16 
заходів: концертів, лекцій-концертів (частково у формі онлайн) 

 

Основні досягнення за 2020 рік: 

 

- оновлення матеріально-технічної бази школи: коса електрична, жалюзі, 
письмові столи, безконтактний термометр, журнал «Музична школа» –  65,247 
тис. грн., 

- успішна участь учнів в обласних, регіональних, всеукраїнських та  
міжнародних конкурсах, фестивалях-конкурсах 

 

 

 

 

 

 



СІЧЕНЬ: 
Відкритий регіональний  конкурс з сольфеджіо 

«Мистецький арсенал», м. Слов’янськ 

Лауреат ІІІ ст. – уч.6 кл. Тернова Ксенія (викл. Зінов’єва Л.М.) 

Відкритий регіональний конкурс з музичної літератури 

«Мистецький арсенал», м. Слов’янськ 

Лауреат І ст. – уч. 6 кл. Суховій Анастасія (викл. Зінов’єва Л. М.) 

 

ЛЮТИЙ: 

Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс  «Талановитий Я», м. Київ 

Лауреати ІІ ст.: 
- уч. 2 кл. ф-но Чернишова Аріна (викл. Галушко Г.А.) 
- уч. 6 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 
- уч. 3 кл. ф-ноЛізогуб Арсен (викл. Шкуратова А.В.) 
- уч. 6 кл. ф-ноЄнікеєв Данило (викл. Чакова М.А.) 
Лауреат ІІІ ст.: 
- уч. 4  кл. ф-ноГанжела Євген (викл. Шкуратова А.В.) 

Обласний конкурс юних піаністів «Бахмутська весна», м. Бахмут 
Лауреат ІІІ ст. – уч. 6 кл. Тернова Ксенія  (викл. Галушко Г.А.) 
Міжнародна науково-практична конференція «Елементарне музикування Карла 

Орфа», м. Чернігів 

Доповідач – викл. Воробйов С.Л. 

Обласний конкурс вокалістів «Бахмутська весна», м. Бахмут 
Лауреат ІІІ ст. : 
- уч. 5 кл. Погребняк Олена (викл. Бахіна Н.В.) 

Дипломант: 

- уч. 4 кл. Федоренко Дарина (викл. Бахіна Н.В.) 

 

БЕРЕЗЕНЬ: 

Огляд-конкурс «Весняна рапсодія», м. Торецьк, коледж мистецтв 

Лауреати І ст.: 
- уч. 6 кл. ф-ноЄнікеєв Данило  (викл. Чакова М.А.) 

Лауреати ІІ ст.: 
- уч. 3 кл. скрипки Доренська Анастасія (викл. Пономарьова Н.В.) 

Лауреати ІІІ ст.: 
- уч. 3 кл. скрипки Доренська Анжела (викл. Пономарьова Н.В.) 
- уч. 4 кл. гітари Силка Максим (викл. Анісімов Є.Є.) 
- уч. 6 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 
Дипломанти: 

- уч. 2 кл. ф-но Чернишова Аріна (викл. Галушко Г.А.) 
- уч. 5 кл. ф-ноСіньковська Уляна (викл. Андаран Н.Б.) 

 

КВІТЕНЬ: 

Міжнародний дистанційний фестиваль дитячої і юнацької творчості «Квітуча 

Україна», м. Київ 

Лауреат І ст.: 
- уч. 6 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

 



Лауреати ІІ ст.: 
- уч. 2 кл. ф-но Чернишова Аріна (викл. Галушко Г.А.) 
- уч. 6 кл. ф-ноЄнікеєв Данило (викл. Чакова М.А.) 
Обласний конкурс викладачів музично-теоретичних дисциплін мистецьких шкіл 

Донецької обл. 

Дипломант: 

- Голубоцька М.В. 
Лауреат ІІ ст. – вокальний ансамбль учнів «Веселка», кер. Бахіна Н.В., конц.   
Андаран Н.Б. 

ЧЕРВЕНЬ: 

Міжнародний учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва  

«Київський колорит», м. Київ 

Лауреат І ст.: 
- уч. 6 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

ВЕРЕСЕНЬ:  

Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс 
«Зоряна брама», м. Київ (дистанційно) 

Лауреати ІІІ ст.: 
- уч. 4 кл. ф-ноЛізогуб Арсен (викл. Чакова М.А.) 
- уч. 3 кл. ф-но Коловоротна Єлизавета (викл. Янова І.І.) 

ЖОВТЕНЬ: 

Міжнародний дистанційний фестиваль «TurkArtFest» 

Лауреати І ст. – уч. 3 кл. гітари Цебренко Андрій (викл. Мохнатова І.Г.) 
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Барвиста осінь» (дистанційно) 

Лауреати І ст.: 
- уч. 3 кл. ф-но Чернишова Аріна (викл. Галушко Г.А.) 
- уч. 4 кл. ф-ноЛізогуб Арсен (викл. Чакова М.А.) 
- уч. 4 кл. ф-ноХацько Павло (викл. Мазанік Т.Ю.) 
- уч. 5 кл. ф-но Цегельник Вікторія (викл. Мазанік Т.Ю.) 

Лауреати ІІ ст.: 
- уч. 4 кл. гітари Стешова Валерія (викл. Мохнатова І.Г.) 
- уч. 3 кл. ф-но Шарапов Володимир (викл. Оклека Т.В.) 
Лауреат ІІІ ст.: 
- уч. 4 кл. баяна Перекрьостов Федір (викл. Мохнатова І.Г.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Співограй», м. Харків 

(дистанційно) 

Лауреат І ст.: 
- уч. 7 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

Лауреат ІІ ст.: 
- уч. 3 кл. гітари Цебренко Андрій (викл. Мохнатова І.Г.) 
Всеукраїнський ІХ Всеукраїнський учнівський та студентський конкурс 

музичного мистецтва «Київський колорит»,  

м. Київ(дистанційно) 

Лауреат ІІ ст.: 
- уч. 7 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

Лауреат ІІІ ст.: 
- уч. 5 кл. сольного співу Федоренко Дарина (викл. Бахіна Н.В.) 



ЛИСТОПАД: 

Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Jiskra», м. Прага 

Лауреати ІІІ ст.:  
- уч. 3 кл. гітариЦебренкоАндрій  (викл. Мохнатова І.Г.) 
- уч. 4 кл. баяна Перекрьостов Федір (викл. Мохнатова І.Г.) 
- уч. 4 кл. гітари Стешова Валерія (викл. Мохнатова І.Г.) 
Всеукраїнський спеціалізований фестиваль-конкурс «Українське намисто», м. 

Краматорськ 

Лауреати І ст.: 
- вокальний ансамбль учнів «Веселка»  (керівник Бахіна Н.В., концертмейстер 

Андаран Н.Б.) 
- уч. 4 кл. скрипки Доренська Анжела   (викл. Пономарьова Н.В., концертмейстер 

Оклека Т.В.) 

Лауреат ІІ ст.: 
- уч. 4 кл. ф-но , юний композитор Лізогуб Арсен (викл. Воробйов С.Л.) 
Лауреат ІІІ ст.: 
- уч. 7 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 
Дипломант І ст.: 
- уч. 5 кл. сольного співу Федоренко Дарина (викл. Бахіна Н.В.) 
Дипломант ІІІ ст.: 
- уч. 3 кл. ф-но Чернишова Аріна (викл. Галушко Г.А.) 

І Всеукраїнський конкурс мистецтв естрадно-джазового мистецтва «SOLOVIOV 

ARTJAZZ», м. Київ (дистанційно) 

Лауреат ІІ ст.: 
- Лучанінова Г.М. (вокал) 

ГРУДЕНЬ: 

Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців української   
інструментальної музики ім. Германа Жуковського (м. Радивилів) 

Лауреат ІІІ ст.: 
- уч. 4 кл. ф-ноЛізогуб Арсен (викл. Чакова М.А.) 

Дипломант: 

- уч. 3 кл. ф-но Чернишова Аріна (викл. Галушко Г.А.) 
 

Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс виконавської майстерності гри на 

народних інструментах учнів та викладачів мистецьких шкіл«Барви Полтави» (м. 

Полтава) 

Дипломанти: 

- уч. 3 кл. гітари Чигрин Ігор (викл. Лучанінова Г.М.) 
- уч. 3 кл. гітари Калініченко Гліб (викл. Анісімов Є.Є.) 
- уч. 3 кл. гітари Цебренко Андрій (викл. Мохнатова І.Г.) 

V Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «SOLOVIOVART»(м. Київ) 

Лауреати І ст.:  
уч. 7 кл. ф-но – Єнікеєв Данило ( викл.Чакова М.А.) 
уч. 7 кл. ф-но – Тернова Ксенія ( викл. Галушко Г.А.) 

Лауреат ІІІ ст.: 
уч. 3 кл. гітари – Цебренко Андрій ( викл. Мохнатова І.Г.) 

Міжнародний фестиваль – конкурс « Зимова фантазія. 

Різдвяні візерунки» ( м. Київ) 



Лауреати І ст.: 
- уч. 3 кл. ф-ноДеньщикова Кіра (викл. Оклека Т.В.) 
- уч. 4 кл. ф-ноДвуречанський Ростислав (викл. Чакова М.А.) 
- уч. 4 кл. ф-ноХацько Павло (викл. Мазанік Т.Ю.) 
- уч. 5 кл. ф-ноГаляпа Марія ( викл. Зінов’єва Л.М.) 
Лауреати ІІ ст.: 
- уч. 3 кл. ф-но Шарапов Володимир (викл. Оклека Т.В.) 
- уч. 4 кл. ф-ноДвуречанська Поліна (викл. Чакова М.А.) 
Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс " Формат.UA"  (м. 

Слов’янськ) 

Гран-прі: 
- уч. 7 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 
Лауреати І ст.: 
- уч. 3 кл. ф-но Чернишова Аріна ( викл. Галушко Г.А.) 
- уч. 3 кл. гітари Калініченко Гліб (викл. Анісімов Є.Є.) 
- уч. 3 кл. скрипки Гринько Єлізавета (викл. Пономарьова Н.В., конц. Оклека Т.В.) 
- уч. 3 кл. ф-ноДеньщикова Кіра (викл. Оклека Т.В.) 
- уч. 4 кл. скрипки Доренська Анжела (викл. Пономарьова Н.В., конц. Оклека Т.В.) 
- уч. 4 кл. ф-ноЛізогуб Арсен (викл. Чакова М.А.) 
- викладач сольного співу Корчака Едуард Васильович  

Лауреати ІІ ст.: 
- уч. 2 кл. ф-ноНікітенко Марина ( викл. Андаран Н.Б.) 
- уч. 3 кл. ф-ноІвкова Марія (викл. Андаран Н.Б.) 
- уч. 3 кл. ф-но Шарапов Володимир (викл. Оклека Т.В. 
- уч. 3 кл. гітари Чигрин Ігор ( викл. Лучанінова Г.М.) 
- уч. 4 кл. баяна Гринько Дмитро (викл. Роменський А.М.) 
- уч. 4 кл. сольного співу Макаров Олександр (викл. Корчака Е.В.) 

Лауреати ІІІ ст.: 
- уч. 2 кл. ф-ноНікітенко Маргарита (викл. Чакова М.А.) 
- уч. 4 кл. баяна Перекрьостов Федір ( викл. Мохнатова І.Г.) 
VІ Міжнародний конкурс академічного учнівського та студентського музичного 

мистецтва « Дніпровські хвилі» ( м. Дніпро) 

Лауреат І ст.:  
- уч 7 кл. ф-но Тернова Ксенія ( викл. Галушко Г.А.) 

Лауреат ІІ ст.: 
- уч.4 кл. ф-но, юний композитор-Лізогуб Арсен ( викл. Воробйов С.Л.) 

Проблеми, що відчуває заклад: 

- будівля потребує капітального ремонту, а саме: заміна системи електропостачання, 
опалювальної системи, утеплення фасаду (заміна вікон, даху, вхідних дверей), 
благоустрій прибудинкової території; 

- заклад  потребує оновлення кадрового потенціалу; 
- оновлення меблів; 
- придбання комп’ютеру в зборі з предустановленою ОС, відеокамери, 
- придбання нових інструментів (1 роялю, 2 концерні баяна (готововиборні). 

 
Заклади культури клубного типу 

Заклади культури  створюють сприятливі умови для розвитку народної  
творчості; сприяють створенню  позитивного  іміджу Лиманської об’єднаної 



територіальної громади; формують партнерські стосунки закладів культури з 
установами, підприємствами, громадськими  організаціями; відроджують та 
популяризують  народні традиції та обряди, а також сучасні культурні надбання; 
співпрацюють з іншими закладами, творчими організаціями 

Кількість аматорських формувань 165 з них 102 дитячих, учасників формувань 
– 1198. Три  колективи з званням «народний». Один танцювальний колектив зі 
званням «зразковий».Художників та майстрів мистецтва – 82, в т.ч. 72 жінки. 

На методичних днях, що проходили на базі ЦКД м. Лиман,були розглянуті такі 
основні питання: 

23 січня 2020 року 

1. Аналіз річних звітів. 
2. Статут клубного закладу. Зміни в структурі клубної системи (назви)  
3. Положення про клубний заклад; про клубні формування (зміни). 
4. Участь в проектній діяльності. 
5. Наказ «Про проведення культурно-мистецької акції з показу театральних  

вистав, концертних програм тощо, військовослужбовцям прифронтових 
міст і сіл області, та у закладах соціального спрямування».  

6. Про проведення міського конкурсу читців «Світлиця Кобзаревих душ» до  
Дня народження Т.Г. Шевченка. (29.02/03.03) 

7. Інформаційно-методична діяльність: виявлення,відбір елементів  
нематеріальної культурної спадщини відповідно Конвенції ЮНЕСКО. 

7. Перегляд відео, фото слайдів з культурно-мистецької акції «Різдвяний 
передзвін». 

13 лютого 2020 року 

1. Участь творчих колективів у міських святах Масляна та 8 березня. 
2. Рекомендації до заповнення електронної анкети об’єкта надання  

публічних сервісів та послуг «клубний заклад»  
3. Дискотека, як форма дозвілля дітей та молоді.  
4. Про організацію поїздки до м. Краматорськ для участі у майстер-класі  

провідних фахівців керівника театрального колективу. 
5. Про участь в Обласному конкурсі читців присвяченому пам’яті  

Т.Г.Шевченко «В сім’ї вольній новій». 
6. Організаційні питання. Проведення семінарів у 2020 році. Привітання  

іменинників. 
6 травня 2020 року 

1. Про участь в обласному флешмобі #Європейська Донеччина з 11 по 16  
травня 2020 року.  

2. Рекомендації до проведення онлайн-заходів до Міжнародного дня  
захисту дітей; літніх шкільних канікул; роботу клубних формувань на 
літо. 

3. Про порведенняонлайн-заходів до річниці визволення міста в АТО в 
червні 2020 року.  

4. Про відзначення Дня батька в Україні онлайн. 
24 січня 2020 р. у м. Краматорськ пройшов семінар О.Г.Армяновського за 

темою «Акторська майстерність. Уява та фантазія», в якому прийняли участь Зінчук 
В.О. – завідуюча сектором культурно-освітньої та дозвіллєвої роботи ЦКД м. Лиман, 
Пелипенко Т.О. – директор ЦКД сел. Ставки, Срібницька Г.В. - керівник народного 
театрального колективу «Гротеск» ЦКД с. Рубці, Курілова Т.А. – завідуюча БД с. 



Діброва.  
24 лютого 2020 р. у м. Краматорськ пройшов майстер-клас з режисури та 

сценарної майстерності за темою «Театралізовані свята з елементами обрядової дії», в 
якому прийняли участь Зінчук В.О. – завідуюча сектором культурно-освітньої та 
дозвіллєвої роботи ЦКД м. Лиман, Іванцова Л.Л. – директор СБК с. Крива Лука. 

23 червня 2020 р. та  10 липня 2020 р. пройшов обласний онлайн-семінар за 
темою «Донеччина: збережи для нащадків» (у двох частинах), в якому прийняли 
участь Котлярова О.М. – заступник директора з методичної роботи ЦКД м. Лиман, 
Дюдьков Я.О. – завідуючий молодіжним сектором ЦКД м. Лиман, Сорока Ю.Ю. – 
організатор КДД ЦКД м. Лиман, Швець О.М. – директор ЦКД с. Рубці, Лень Л.О. – 
керівник колективу ЦКД с. Рубці, Соловйова Л.В. – завідуюча дитячим сектором ЦКД 
с. Рубці, Срібницька Г.В. - керівник народного театрального колективу «Гротеск» ЦКД 
с. Рубці, Курілова Т.А. – завідуюча БД с. Діброва, Попова О.В. – директор СК с. 
Лозове. 

2 липня 2020 р. та 14 липня 2020 р. пройшов онлайн майстер-клас за темою 
«Сценічна мова. Артикуляція. Орфоепія. Логіка. Принципи сценічного мовлення в 
умовах змін сучасної української мови», в якому прийняли участь Дюдьков Я.О. - 
завідуючий молодіжним сектором ЦКД м. Лиман, Зінчук В.О. – завідуюча сектором 
культурно-освітньої та дозвіллєвої роботи ЦКД м. Лиман, Швець О.М. – директор 
ЦКД с. Рубці, Лень Л.О. – керівник колективу ЦКД с. Рубці, Соловйова Л.В. – 
завідуюча дитячим сектором ЦКД с. Рубці, Срібницька Г.В. - керівник народного 
театрального колективу «Гротеск» ЦКД с. Рубці. 

30 вересня 2020 р. пройшов онлайн майстер-клас за темою «Мізансценування у 
режисурі масових свят та вистав», в якому прийняла участь Срібницька Г.В. - 
керівник народного театрального колективу «Гротеск» ЦКД с. Рубці. 

27 жовтня 2020 р. пройшов обласний сумісний семінар онлайн за темою 
«Сучасний культурний простір. Проблеми та шляхи їх вирішення», в якому прийняли 
участь Котлярова О.М. – заступник директора з методичної роботи ЦКД м. Лиман,  
Швець О.М. – директор ЦКД с. Рубці, Лень Л.О. – керівник колективу ЦКД с. Рубці, 
Срібницька Г.В. - керівник народного театрального колективу «Гротеск» ЦКД с. Рубці, 
Вербицька В.І. – директор МБК «Сучасник» смт Дробишеве, Діденко С.О. – керівник 
художній МБК «Сучасник» смт Дробишеве. 
 

Надання методичної та практичної допомоги 

Перш за все, у зв’язку з карантином, з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, була надана допомога 
клубним закладам відділу культури і туризму Лиманської міської ради з переходом 
роботи в режим онлайн. Для цього були створені сторінки у соціальній мережі 
Facebook. Клубні заклади повинні були повністю почати працювати в онлайн-режимі, 
а саме – робити відеозапис ведучих зі словами вітання, відеозапис виступів солістів та 
колективів художньої самодіяльності, монтаж у єдине відеовітання з нагоди пам’ятної 
чи знаменної дати. Методичні рекомендації і допомога надавалися впродовж всього 
періоду карантину 

Також надавалась допомога: 
- в плануванні на звітності клубних закладів; 



- в організації відзначення річниці визволення Лиманщини від нацистських 
загарбників  у Другій світовій війні -  СК с. Лозове, СК с. Коровій Яр, СБК с. 
Крива Лука. 

- в проведенні на базі ЦКД: 
o І відбіркового етапу обласного конкурсу читців «В сім’ї вольній 

новій» до Дня народження Т.Г.Шевченка; 
o тематичного заходу до Дня українського Добровольця; 
o мітингу з нагоди 5-ї річниці визволення м. Лиман в АТО; 

- в онлайн-заходах  з нагоди 6-ї річниці визволення міста та населених пунктів 
Лиманської ОТГ в АТО від російської окупації ; 

- в онлайн-заходах  до Дня пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 

- в онлайн-заходах  до Дня визволення України від нацистських загарбників; 
 
В період карантину  було проведено два онлайн-фестивалі: фестиваль дитячої 

творчості «Джерело талантів» та фестиваль народної творчості «Пісня, що нас 
з’єднала». Формат таких фестивалів цього річ було запроваджено вперше. 
Оргкомітетом фестивалю були розроблені положення фестивалів зі змінами. Перш за 
все – керівники колективів повинні були робити відеозапис виступів учасників 
фестивалів. Та в цьому році взяти участь мали право тільки солісти за жанрами 
«Музичне мистецтво» та «Художнє читання» у трьох вікових категоріях у фестивалі 
дитячої творчості «Джерело талантів» та за жанром «Музичне мистецтво» в категорії 
«солісти» та «працівники культури» у фестивалі народної творчості «Пісня, що нас 
з’єднала».  

ЦКД м.Лиман розроблено рекомендаціїдля клубних закладів ОТГ інформаційний 
матеріал для проведення заходів, приурочених: 

- 87-м роковинам пам’яті жертв Голодомору в Україні; 
- до Року Європи в Україні; 
- до Дня батька в Україні; 
- обласних флешмобів у соціальній мережі Facebook, наприклад #МедикамЛайк ;  

#ХусткаТрадиція ; #ТрагедіяПодвигПопередженняміський флешмоб 
#РіздвянаЗірка 

 Поповнено та оновлено існуючі картотеки:  
 - обдарованих дітей і молоді (переможців та номінантів в огляді дитячої  
  художньої самодіяльності в клубних закладах та фестивалі народної  
  творчості) 
 - тематичні картотеки з методичним та сценарним матеріалом 
 - картотека народних умільців 
 - клубних працівників. 
 Виготовлено: 

 - афіші до свята Масляної. 
 Розповсюджено роботу кращих творчих колективів клубних закладів міста та 
району:  
 - переможців фестивалю народної творчості «Пісня, що нас з’єднала»  
 - переможців фестивалю дитячої творчості «Джерело талантів»  
 - в онлайн-заходах до знаменних дат протягом року. 
 

 



Проведення культурно-мистецьких заходів клубними закладами протягом 2020 р 

 

 До Дня Соборності України: 

 - в ЦКД м. Лиман у музичній вітальні пройшла літературно-музична  
  композиція «Соборна мати Україна – одна для всіх, як оберіг».  
 - в МБК «Зеленоклинський» в дискозалі була проведена презентація  
  «Співаємо славу тій події…».  
 - в ЦКД с. Рубці пройшла інформаційна година «Соборна мати Україна -  
  одна на всіх, як оберіг».  
 - в ЦКД сел. Ставки в актовій залі НВК №1 пройшла година єдності  
  «Україна - єдина країна». 
 - в БД с. Діброва пройшла інформаційна година «Соборна Україна».  
 - в МБК смт Зарічне в приміщені школи була проведена історична година  
  «Україна - соборна держава, колиска моя».  
 - в СК с. Коровій Яр у приміщенні НВК було проведено тематичну годину  
  «Соборна мати Україна - одна для всіх, як оберіг».  
 - в СБК с. Крива Лука пройшла  виховна  «Соборна моя  Україна ».   
 - в СК с. Лозова пройшла інформаційна година «Моя єдина Україна».  
 - в СК смт Новоселівка пройшов історичний урок «Соборність України  
  історія, факти».  
 - СБК сел. Нове пройшла інформаційна година «Славна наша Україна».  
 - в МБК «Сучасник» смт Дробишеве відбулась літературно-музична  
  композиція «Україна – наша суверенна держава».  
 - в БК м-ну «Східний» пройшла виставка-експозиція художньої літератури  
  «Соборність України: історія, факти».  
 - в СБК с. Терни була проведена година патріотичного виховання «Ми  
  будемо тим, чим є: ми діти України, бо українська кров у жилах в нас  
  тече».  
 - в БНЗ с. Торське була проведена тематична програма «День злуки –  
  братерства день».  
 - в СБК с. Шандриголове пройшла година пам’яті «Стояли за неї до смерті  
  завзято».   
 - в СК смт Ямпіль у фойє школи пройшла концертна програма «Одна  
  Україна неділима».  
 - в МБК смт Ярова пройшов урок державності «Під одним Прапором».  
 - в МБК «Відродження» смт Дробишеве пройшов час історії «Соборність  
  України: історія та факти».  

 

До Дня пам’яті Героїв Крут: 

 - в ЦКД м. Лиман пройшов тематичний захід «Під Крутами стояли ми  
  стіною».   
 - в СБК с. Крива Лука пройшла інформаційна година «Бій під Крутами».  
 - в СК с. Лозове пройшла виховна година «Вони загинули за Україну».  
 - в СБК сел. Нове провели  інформаційну годину «Історичні спогади».  
 - в БК м-ну «Східний» пройшла година скорботи «Червона калина на  
  білому снігу».  
 - в ЦКД сел. Ставки було проведене історичне досьє «Згадаймо юність, що  
  горіла в Крутах».  



 - в БНЗ с. Торське була проведена година – реквієм «Пам’ятаємо Героїв  
  Крут».  
 - в СК с. Коровій Яр була проведена  година пам’яті «Бій під Крутами - бій  
  за майбутнє».  
 - в ЦКД с. Рубці пройшла година пам'яті «Герої Крут для нащадків».  
 

До Дня визволення міста від нацистських загарбників у Другій світовій війні: 
 - в МБК смт Зарічне в приміщенні школи було проведено годину пам’яті  
  «З журбою радість обнялась».  
 - в ЦКД м. Лиман пройшов тематичний захід «Подвигу й мужності і  
  пам’ять і честь».  
 - в БД с. Діброва пройшла година вшанування «Шлях до визволення  
  Лиманщини».  
 - в СБК с. Шандриголове відбулась патріотична година  «Це потрібно  
  живим…».  
 - в БК м-ну «Східний» біля меморіальних дошок пройшла година-реквієм  
  «Лиманщина: вічний біль серця».  
 - в БНЗ с. Торське було проведено  тематичну програму  «Шлях до  
  перемоги».  
 - в СБК с. Крива Лука  пройшов мітинг «Їх  подвиг  не забути».  
 - в ЦКД с. Рубці в кімнаті пам'яті пройшла інформаційна година  
  «Шляхами подвигу та слави».  
 - в МБК «Зеленоклинський» була проведена  година-роздум «Ні кроку  
  назад…».  
 - в ЦКД сел. Ставки пройшла година пам'яті «Лиманщини мужні сини».  
 - в СБК с. Терни був проведений мітинг вшанування «Він стільки горя  
  бачив на війні».  
 

До Дня  вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 
 - в СБК с. Шандриголове відбувся захід до Дня вшанування учасників  
  бойових дій на території інших держав.  
 - в СК смт Новоселівка пройшов захід  «Шануймо подвиг ваш».   
 - в МБК «Сучасник» смт Дробишеве відбулась година вшанування пам’яті  
  учасників бойових дій воїнів інтернаціоналістів до 31-річниці виведення 
  військ з Афганістану: Мороз В.В. Полухін О.В.   
 - в БНЗ с. Торське у приміщенні шкільної бібліотеки була проведена  
  тематична програма «Крізь пекло афганської війни».  
 - ЦКД м. Лиман біля Пам’ятного знаку Воїнам-афганцям (м-н Південний)  
  провели мітинг «Мій біль - Афганістан».  
 - в МБК «Відродження» смт Дробишеве в бібліотеці пройшов День  
  вшанування воїнів-інтернаціоналістів «Не загасимо свічу пам’яті».  

 

До Дня Героїв Небесної сотні: 
 - в ЦКД м. Лиман у музичній вітальні пройшов тематичний захід «Хто  
  вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки».  
 - БНЗ с. Торське у приміщенні бібліотеки Торського НВК провели  
  тематичну програму «Герої не вмирають».  
 - в МБК «Сучасник» смт Дробишеве відбулась година пам’яті «Небесна 



 сотня».  
 - СБК сел. Нове в НВК с. Рідкодуб провели захід до Дня Героїв Небесної 
  Сотні «Зима, що нас змінила».  
  в СК с. Лозове відбулася інформаційна година «Герої не вмирають».  
 - в ЦКД с. Рубці пройшов захід до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.  
 - в БД с. Діброва пройшла година пам’яті «Воїни світла у моєму серці».  
 - в СК с. Коровій Яр була проведена інформаційна година «Гідності хай  
  промінь не згасає».  
 - в СК смт Новоселівка пройшов захід до дня вшанування  Героїв  
  Небесної Сотні «У скорботі знамена схиляєм».  
 - ЦКД сел. Ставки  в актовій залі НВК №1 провели годину вшанування  
  «Небесній Сотні шана і молитва».  
 - СК смт Ямпіль у НВК смт Ямпіль провели  скорботний захід до 6-ї  
  річниці трагічних подій на Майдані Незалежності.  
 - в БК «Східний» було проведено ілюстровану виставку "У свободи - свята  
  героїчність, у свободи - Герої свої".  
 - в СБК с. Шандриголове відбувся захід до Дня пам’яті Небесної Сотні.  
 

До свята Масляної: 
 - ЦКД м. Лиман 29 лютого 2020 року у парку ім. Кизима проведено свято  
  Масниці.  
 - в СК с. Лозове відбулося свято Масниці  «Масниця іде красне сонечко  
  іде».  
 - в СК смт Новоселівка пройшло свято Масляної «Благослови мати весну  
  закликати».  
 - в СБК с. Терни провели народознавчу стежину «Масляна, яка ти  
  прекрасна».  
 - в СК смт Ямпіль відбулося яскраве  свято "Масляна іде і свято веде".  
 

До Дня народження Т.Г.Шевченка: 

 - в ЦКД м. Лиман відбувся міський конкурс читців до Дня народження Т.Г.  
  Шевченка «Світлиця Кобзаревих дум - 2020». В конкурсі прийняли  
  участь 5 закладів культури. Загалом 9 учасників.  
 - БНЗ с. Торське пройшла літературно – музична композиція до дня  
  народження Т.Г.Шевченка «З Шевченком у серці» у бібліотеці Торського 
  НВК для учнів молодших класів.  
 - в СК с. Коровій Яр пройшла  літературна година «Кобзарем його  
  величаєм!».  
 - СБК с. Крива Лука у примішенніОзерняньської бібліотеки філії   
  провели  літературну годину – парад книг,  Шевченківські дні «Кобзар  
  «Тараса Шевченка» - книга книг».  
 - в БК м-ну «Східний» провели тематичну виставку  "Шевченків "Заповіт" 
  знає увесь світ».  
 - СБК с. Терни був проведений поетично - пісенний альбом «Живе слово  
  Кобзаря!» для учнів 1 – 11 кл.  
 

До свята 8 березня: 

 - в ЦКД м. Лиман пройшов святковий концерт «Про що співають 8  



  березня».  
 - в МБК «Зеленоклинський»пройшов святковий концерт «Таємниця життя  
  по імені – ЖІНКА…», а жінкам при вході вручалися квіти і шоколадки.  
 - в СК смт Новоселівка пройшов святковий концерт «Жінка –   
  найчарівніше творіння Землі!» та свято мам «Матусенька моя рідненька 
  ти така гарненька». 
 - ЦКД сел. Ставки в актовій залі НВК №1 провели святковий концерт  
  «Жінці присвячується».  
 - в МБК «Відродження» смт Дробишеве пройшов святковий концерт для  
  всіх жінок селища.  
 - МБК смт Зарічне в приміщенні школи провели свято до 8 Березня.  
 - в СБК с. Крива Лука пройшов святковий концерт   «Свято жінки і весни».  
 - в СК с. Лозове відбувся святковий концерт до Дня 8 Березня «Жіноча  
  доля це любов». 
 - в СБК сел. Нове пройшов святковий концерт до 8 березня.  
 - в СБК с. Шандриголове відбувся тематичний концерт.  
 - в СК смт Ямпіль відбувся яскравий святковий концерт до міжнародного 
  жіночого дня 8 березня.  
 - в БД с. Діброва пройшов святковий концерт «Весняний настрій».  
 - в СК с. Коровій Яр був проведений святковий вогник, присвячений  
  Міжнародному жіночому дню.   

 

До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: 
 - в БД с. Діброва пройшло покладання квітів до Братської могили.  
 - в СБК с. Тернипройшло покладання квітів до Братської могили.  
 - в СБК с. Коровій Ярпройшло покладання квітів до Братської могили.  
 

До Дня боротьби за права кримськотатарського народу: 

На сторінках клубних закладів у соціальній мережі Facebook були створені 
публікації, які мають інформаційний зміст, з додаванням відеофільму «Хайтарма»  - 
першого в історії незалежної України кримськотатарського історичного художнього 
фільму, який розповідає про сталінські депортації кримських татар 1944 року. 
 - ЦКД м. Лиман розмістив на сторінці у Facebook документальний фільм  
  «Хайтарма» з коментарями. 
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/116530850058666  
 - ЦКД с. Рубці розмістив на сторінці у Facebook посилання на  
  документальний фільм «Хайтарма»  
Посилання: https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/226901942186427 
 - СБК с. Крива Лука на сторінці у Facebook розмістили посилання на  
  документальний фільм «Хайтарма». 
Посилання: https://www.facebook.com/sbkluka/posts/114683486909997 
 - МБК «Відродження» смт Дробишеве розмістили на сторінці у Facebook
  документальний фільм «Хайтарма». 
Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=105767611147897&id=10005143974
5084 

 

 



До Дня вишиванки : 

На сторінках клубних закладів у соціальній мережі Facebook були створені 
публікації, які мають інформаційний зміст, привітання до Дня вишиванки, відео 
святкування Дня вишиванки з попередніх років.  
Також на всіх публікаціях був виставлений #деньвишиванки2020. 
Посилання на публікації:  
 - ЦКД м. Лиман створили відеоролик привітання з Днем вишиванки.  
  Спочатку відео мама і донька привітали всіх зі святом, а після чого діти 
  виконали пісні про Україну, про вишиванку.  
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/117777383267346 
 - БК м-ну «Східний» створили публікацію – привітання з Днем   
  вишиванки, були записані вірші.  
Посилання: https://biblfil7.blogspot.com/2020/05/blog-
post_20.html?spref=fb&fbclid=IwAR1G5SJiwxMInMweSXGrmGz4XrJDVFRSQPctEHrjI
xBtGWZG2UY36DfxNHE 
 - СБК с. Крива Лука створили публікацію привітання з  Днем вишиванки з 
  піснею та фотографіями. 
Посилання: https://www.facebook.com/sbkluka/videos/256763712234988/ 
 - МБК «Відродження» смт Дробишеве розмістили відео з архіву під час  
  святкування Дня Європи у 2019 році у м. Лиман. 
Посилання:https://www.facebook.com/100051439745084/videos/106859367705388/?id=1
00051439745084&__tn__=%2CdC-R-
R&eid=ARDAGsMlpiil5YnPUpiEuW0Ylw0l0VA7ByweYYTRac7kGSYV9vAyfOl3d56ga
624LXY_Q5pa70UHnrcD&hc_ref=ARSkQ489cxv7ZLItbmHtnCZxXyI4vTTqpW6YA4-
2Kw128-dfXSvWJ4ODqwSTTKF2sho&fref=nf 
 - МБК «Зеленоклинський» на своїй сторінці у Facebook розмітили  
  привітання з Днем вишиванки, учасники художньої самодіяльності  
  прочитали вірші та виконали пісні.  
Посилання:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100839511651458&id=1
00051762270412 
 - СК с. Лозове на сторінці у Facebook розмістили відео привітання з Днем 
  вишиванки, де директор Попова О.В. привітала всіх зі святом. 
Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=103738258024037&id=1000516358
88154 
 - СК с. Коровій Яр створили відео-клип, в якому дівчинка співає пісню про 
  вишиванку, а потім розповідає вірш.  
Посилання:https://www.facebook.com/100052391269037/videos/113581743731534/?t=11 
 

До Дня Європи: 

На сторінках клубних закладів у соціальній мережі Facebook були створені 
публікації, які мають інформаційний зміст, привітання до Дня Європи в Україні, відео 
святкування Дня Європи з попередніх років.  
 - СБК с. Крива Лука створили публікацію з архівним відео – святкування 
  Дня Європи у м. Лиман у 2019 році. Була виконана польська пісня. 
Посилання: https://www.facebook.com/sbkluka/videos/1312172069172875/ 
 - ЦКД с. Рубці розмістили 3 публікації до Свята Європи в Україні. В цих 
  відео вони привітали всіх українців зі святом. Розмістили не тільки  



  привітання, а ще й архівні відео зі святкування Дня Європи у м. Лиман у 
2019 році. 
Посилання: https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/224774395732515 
Посилання: https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/225401902336431 
Посилання: https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/225077462368875 
 - ЦКД м. Лиман створили відеоролик привітання з Днем Європи від  
  країни-члена Євросоюзу Литви. Цей відеоролик був також відправлений 
  на ДОНМЦК для створення одного єдиного відео-привітання від  
  Донецької області.  
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/114114553633629 
Також розмістили архівні фотографії зі святкування Дня Європи у 2019 році. 
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/114166350295116 
 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве розмістили на сторінці привітання з  
  Днем Європи. 
https://www.facebook.com/100042928490333/videos/235735141200767/ 
 

До Міжнародного дня захисту дітей: 

 - ЦКД м. Лиман розмістив відео-привітання до Міжнародного Дня захисту 
  дітей.  
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/124665472578537 
 - ЦКД с. Рубці розмістили на сторінці у Фейсбук  публікацію привітання з 
  дитячим святом.  
Посилання: https://www.facebook.com/100045998692973/videos/231520058391282/ 
 - МБК «Зеленоклинський» розмістили 2 привітання до Міжнародного дня  
  захисту дітей. Це архівні фото зі святкування Дня захисту дітей.  
Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/111631383905604/ 
 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве на своїй сторінці у Facebook 
  розмістили привітання до дитячого свята з піснями від учасників  
  художньої самодіяльності.  
Посилання: 
https://www.facebook.com/100042928490333/videos/pcb.247206753386939/24720520672
0427/?type=3&__tn__=HH-
R&eid=ARBAmghUSMi5g_OloEIkHkEh1YB4ANFVRlp7Jxsr6idxVLt5EvQXZ4viiyONJ
085IANOoDZ2saMsXIpy 
 - МБК «Відродження» смт Дробишеве на сторінці у Facebook додали  
  публікацію відео-привітання до дня захисту дітей.  
https://www.facebook.com/100051439745084/videos/118232283234763/?t=11 
 - СБК с. Крива Лука  на сторінці у Facebook розмістили відео-привітання, 
  в якому привітали всіх дітей зі святом.  
https://www.facebook.com/watch/?v=281460019660286 
 - БД с. Діброва на сторінці у Facebook розмістили текстове привітання з  
  Днем захисту дітей, з архівними фотографіями святкування, де діти на  
  асфальті малювали малюнки про літо.  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=105823301159213&set=pcb.105823717825838
&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAHMVL3LJyF3TpmpvOjsRup1FCfsAXCEzj-
rS8n12XEDmn-RzP8oCX2oxJ3wDHrR8aIzABm3h7NxRC_ 

 

 



До Дня визволення міста Лиман від сепаратистських збройних формувань: 

 - ЦКД м. Лиман на сторінці у Facebook розмістили відео-ролик. 
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/125872172457867 
 - ЦКД с. Рубці створили відео-ролик вдячності героям, котрі захищали  
  наш край, та тим, котрі і зараз боронять кордони України. 
https://www.facebook.com/100045998692973/videos/232532258290062/ 
 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве розмістили відео у Facebook до Дня 
визволення иманщини від збройних сепаратистських формувань.  
Посилання:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249530066487941&set=a.2390968
50864596&type=3&eid=ARDowCH2t3tdZciBkAGE2v4ZQH5vpfOANApOqF7hQ_1BdcR
zkL9tk1uNZorK1SuIsrtbtQJJzE-7RgOX 
 - МБК «Відродження» смт Дробишеве додали на сторінку у Facebook 
  привітання з Днем визволення Лиманщини.  
https://www.facebook.com/100051439745084/videos/119451823112809/?t=9 
 - СБК с. Крива Лука розмістили на сторінці Facebook текстове   
  інформаційне привітання з Днем визволення Лиманщини.  
Посилання: https://www.facebook.com/watch/?v=253064339255759 
 

До Дня визволення населених пунктів Лиманщини від сепаратистських 

збройних формувань: 

 - ЦКД м. Лиман створили відео-ролик, де на фоні вірша, пролистуються 
  фотографії з мітингів попередніх років, також лунає пісня.  
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/133025941742490 
 - СБК с. Крива Лука розмітили фотографії з покладання квітів у 2020 році 
  з місця проведення. 
Посилання: https://www.facebook.com/watch/?v=2608943025993181 
 

До Дня батька  в Україні: 
 - ЦКД м. Лиман створив відео-ролик, де діти спочатку зачитали вірші про  
  батька на фоні мелодії, потім на фоні пісні про батька були показані  
  фотографії батьків з дітьми-учасниками художньої самодіяльності ЦКД, 
  та на завершення виконана пісня.  
Посилання: https://www.facebook.com/watch/?v=682512615922380 
 - ЦКД с. Рубці також створили відео-привітання з Днем батька, за участю 
  дітей і їх батьків, були показані фотографії. 
Посилання: https://www.facebook.com/100045998692973/videos/236662287877059/ 
 - МБК «Зеленоклинський» розмістили фото-привітання з Днем батька в  
  Україні.  
Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/129394255462650/?t=8 
 - СБК с. Крива Лука розмістили у Facebook привітання з Днем батька. У 
  відео фотографії перелистуються з відео про батька.  
Посилання: https://www.facebook.com/watch/?v=598542027711120 
 - СК с. Лозове додали на сторінку у Facebookвідео-привітання, де діти  
  розповіли вірші.  
https://www.facebook.com/100051635888154/videos/127615748969621/?t=15 
 - БД с. Діброва розмістили відео-привітання, де діти розповіли вірші про 
  батька. 
https://www.facebook.com/bd.dibrova/videos/127692305638979/?t=7 



До Дня пам’яті і Скорботи: 

 - ЦКД м. Лиман розмістили інформаційне відео до Дня пам’яті і Скорботи 
  з фактами початку війни. Посилання: 
https://www.facebook.com/ckdliman/posts/134678728243878 
 - ЦКД с. Рубці розмістили на сторінці у Facebookфотозвіт покладання  
  квітів до Братської могили у с. Рубці до Дня пам’яті і скорботи. 
Посилання:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=238553407687947&set=pcb.23855
3544354600&type=3&__tn__=HH-
R&eid=ARB1K82D2NlwTyw6s4L5pAzZkQcpkftX3DF0dXPfT_gKuiGRvM6zBRlT6rxA
DExIPj9FSk_kpjOO10Zt 
 - МБК «Зеленоклинський» розмістили текстову публікацію до Дня пам’яті 
  і скорботи, а також посилання на відео-пам’яті.  
Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/129983988737010/?t=8 
Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/129986012070141/?t=5 
 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве розмістили посилання на відео-памяті
  до Дня скорботи.  
Посилання:https://www.facebook.com/100042928490333/videos/261174095323538/?t=5 
 - МБК «Відродження» смт Дробишеве на своїй сторінці у Facebook 
  розмістили відеоролик до Дня пам’яті і скорботи.  
Посилання:https://www.facebook.com/100051439745084/videos/128611255530199/?t=7 
 - СБК с. Крива Лука розмістили фотографії з листівками до Дня пам’яті і 
  скорботи, а також фотозвіт покладання квітів до Братської могили у с.  
  Крива Лука.  
Посилання:https://www.facebook.com/sbkluka/photos/pcb.133630685015277/1336305650
15289/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAP_UOSV-PMzq_gHM-_YkDEeAqyL-
fydOHJtmBGkzpLZcvm_dcDjKVsTe5FU6eQqR3JmNaYqtvi-
PhY&__xts__%5B0%5D=68.ARBglxwrGG4oTfwkinLusLtOYDVIKuye0mPLJTjTRNP28
Qj9QLx4b-yohwdorcAtm8FpobOR29yB-
TmERiqr1wOAsJXdK0fFBbN5D6ckTgc4wjkgx41x6XVEoyPJ9VlkEtMltqDcYiQleUqgOp
1TldxINsxUmGUeuQgOjAyV1csNKq_lkT5Wr-D8Jai7E6qZs57E4bOmH3h-
IUhbzQ5vBrfPgFuNxxoQirzMKSZkm8s2l3nqsejYlmGm7TP9TlNrJ0o2g64HMlibsdQUk5
pqRgRy-V6pJ-42NAehpeV4j5TS0Pds9QTG2u1EPI2x6I5PuKOsmq64AqlRG2w-
w4y8AKU 
 - СК смт Ямпіль розмістили на сторінці у Facebook  текстову публікацію з 
  відеороликом пам’яті. 
Посилання:https://www.facebook.com/100017376516866/videos/572518906670655/?t=10 
 - СК с. Коровій Яр розмістили відео до Дня пам’яті і Скорботи.  
Посилання:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115863046836737&set=pcb.11586
7963502912&type=3&__tn__=HH-
R&eid=ARDwqVTjpXDbZFItkZzYw6Pt9SLZH_DH193sP94H0geXmWle6SrVGrw_vEvS
j2SExh_yS49XtlyD4ItQ 
 - СК с. Лозове розмістили на своїх сторінці у Facebook тестову публікацію 
  до Дня пам’яті і скорботи. Посилання: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127251215672741&set=pcb.127251505672712
&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAIjAlFqUACNvrF3TifGLxbez-
ZRjUR2wYxBwqw82ayWR0nlxCx0k2r-C_SgGMxBrAS4_VP9BR2BM7w 
 - БД с. Діброва розмітили на сторінці у Facebook відеоролик до Дня  
  пам’яті і скорботи.  



Посилання: https://www.facebook.com/bd.dibrova/videos/127763132298563/?t=10 
 

До річниці Конституції України: 

 - ЦКД м. Лиман розмітили відео пісні «Україні» від солістки і автора пісні 
  Олександри Панченко. На фоні пісні діти в українських костюмах вітали 
  всіх зі святом.  
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/posts/136160164762401 
 - ЦКД с. Рубці до Дня Конституції України на сторінці у Facebook  
 розмістили міні-концерт, в якому співали пісні про Україну. 
Посилання:https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/239882194221735 
 - МБК «Зеленоклинський» розмістили публікацію до Дня Конституції  
  України, де учасники художньої самодіяльності співали пісні, та читали 
  вірші.  
Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/132752961793446/?t=4 
 - МБК смт Зарічне розмістили на своїй сторінці  Facebookлистівку- 
  вітання до Дня Конституції України.  
Посилання:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138904187835235&set=a.1006098
84997999&type=3&eid=ARD924zDYbWcrUZWy424M82o6ZNNSg_CNQ4rsAs4XX7xjC
gfuaqzfILZGSSOjoGKk12P6itJ8rh89PPR 
 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве на своїй сторінці  у Facebook  
  розмістили відео-привітання до Дня Конституції України. В якому  
  заспівали пісні про Україну.  
Посилання:https://www.facebook.com/113583323700579/videos/2331783323798034/?t=4 
 - МБК «Відродження» смт Дробишеве розмістили відео-привітання, в  
  якому діти прочитали вірші про Україну.  
Посилання:https://www.facebook.com/100051439745084/videos/130339982023993/?t=7 
 - СБК сел. Нове розмітили на своїй сторінці у Facebook привітання з Днем 
  Конституції України з листівками. 
Посилання:https://www.facebook.com/100051762653908/videos/135330978202323/?t=4 
 - СК смт Ямпіль створили відео концерт до Дня Конституції України, та 
  розповіли про творення Конституції України.  
Посилання:https://www.facebook.com/100017376516866/videos/576024972986715/?t=4 
 - СК с. Коровій Яр розмістили привітання з Днем Конституції України, де 
  діти зачитали вірші.  
Посилання:https://www.facebook.com/100052391269037/videos/119280779828297/?t=8 
 - СК с. Лозове розмістили на сторінці у Facebook привітання до Дня  
  Конституції України з листівками та віршами. 
Посилання:https://www.facebook.com/100051635888154/videos/130996165298246/?t=8 
 - БД с. Діброва розмістили відео-привітання з Днем Конституції України. 
  Діти спочатку розповіли вірші, а після чого учасниця художньої   
  самодіяльності БД с. Діброва Коновалова Анастасія заспівала пісню про 
  Україну. 
Посилання:https://www.facebook.com/bd.dibrova/videos/139747161100160/?t=14 
 

До Дня молоді : 
 День молоді – це свято України. Відзначається щорічно в останню.неділю 
червня. День молоді – це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і 
самоствердження, любові і романтики. Тому, саме такими є учасники художньої 



самодіяльності клубних закладів відділу культури і туризму Лиманської міської ради. 
Не виключенням є ЗХС «Каприз» ЦКД м. Лиман. Саме вони створили відеоролик з 
танцем до Дня молоді в різних локаціях міста.  
Посилання:https://www.facebook.com/watch/?v=894850541023335 
 А ще дівчата вокальної студії «Соло-плюс» дует під назвою «Black&White» у 
складі Вікторії Зінчук і Олександри Панченко записали відео-пісні «Чужі вуста».   
Посилання:https://www.facebook.com/watch/?v=899640020528640 

 

До Свята Івана Купала: 

 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве на своїй сторінці у Facebook  
  розмістили архівне відео зі святкування Дня Івана Купала. Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=271638500943764&id=1000429284
90333 
 - СК смт Ямпіль також розмістили публікацію з архівними відео. 
Посилання:  https://www.facebook.com/100017376516866/videos/580287969227082/ 
 

До Дня Державного Прапору України та Дня Незалежності України: 

 - ЦКД м. Лиман створили відеоролик з тематичними піснями та   
  поздоровленнями.  
Посилання: https://www.facebook.com/watch/?v=1252741355080440 

Клубні заклади також розмістили відео та фото-вітання з нагоди Дня Прапора 
та Дня Незалежності України: 
 - МБК «Зеленоклинський» розмістив ряд публікацій з нагоди святкування. 
  2 публікації містять поздоровлення з наступаючим святом Незалежності 
  з краєвидами України, а ще 2 публікації – це концерт, який розділений на 
  2 частини з тематичними піснями та танцями.  
 - СК с. Лозоверозмістиливідеозаписи з концерту до Дня Прапора і Дня  
  Незалежності України, а також фотографії з покладання квітів до могили 
  загиблого героя Пронька Р.Р. який боронив кордони нашої країни. 
 - СК с. Коровій Яр приєднались до поздоровлень, і також розмістили  
  відеозапис зі святкування Дня Незалежності України, який доповнили  
  привітаннями і віршами.  
 - БК м-ну «Східний»провели усний журнал та онлайн перегляд - "Хай в  
 серці кожної людини, живе любов до України" до Дня Державного   
 Прапора України та 29 річниці. І розмістили відеозаписи та фотографії на  
 сторінці. 
 - МБК смт Зарічне розмістили публікацію з фотографіями зі святкування 
  Дня Незалежності України. 
 - МБК «Відродження» смт Дробишеве створили публікацію, яка містить 
  відео-поздоровлення від директора МБК «Відродження» смт Дробишеве, 
  від завідуючої бібліотеки смт Дробишеве та керівника гуртка   
  декоративно-прикладної майстерності. Також діти заспівали пісні та  
  розповіли вірші.  
 - СБК с. Терни також розмістили публікацію, яка містить віршоване  
  поздоровлення від ведучих заходу, а також музичні вітання у вигляді  
  пісень від молодших учасників художньої самодіяльності «Шануємо  
  прапор країни, він у нас - єдиний». 
 - СБК сел. Нове розмістили відео-привітання до Дня Прапора і Дня  



  Незалежності України, в якому діти виконали пісні та розповіли вірші  
  про Україну. 
 - СБК с. Крива Лука на сторінці розмістили 2 публікації: з нагоди Дня  
  Державного Прапора України та Дня Незалежності України. Це фото та 
  відеозаписи з літературно-музичної композиції.  
 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве створили відео, яке містить вірш- 
  привітання та пісню про Україну від учасниць художньої самодіяльності. 
 - БД с. Діброва створили музичне відео-привітання, в якому учасники  
  художньої самодіяльності заспівали пісні, а саме Курілов Данило,  
  Цибульник Надія, Коновалова Анастасія та Губа Микола, а також  
  Саржевська Поліна розповіла вірш.  
 - СК смт Ямпіль розмістили відео звіт з проведення концерту до Дня  
  Прапора та Дня Незалежності України. .   
 - ЦКД сел. Ставки розмістили відеозапис з архівними виступами зі  
  святкування Дня Незалежності України.  
 - СК смт Новоселівка розмістили відео-вітання до Дня Прапора і Дня  
  Незалежності України. 
 - ЦКД с. Рубці розмістили на сторінці онлайн-концерт з музичними та  
  танцювальними вітаннями. Ще розмістили одну публікацію – флешмоб з 
  вітаннями від Рубчан, де мешканці вітали всіх зі святом. 

Також в клубних закладах пройшли заходи з дотриманням усіх 
протиепідемічних норм.  
- в СК смт Ямпіль, на центральній площі смт Ямпіль, пройшов святковий 
концерт  під назвою «Україно, мати наша рідна і свята».   
- в СК с. Коровій Яр відбулися два заходи, присвячені до Дня Державного 
прапора і Незалежності України. Перший захід - покладання квітів до меморіальної 
дошки Карпо Сергія, який віддав своє життя за цілісність і незалежність нашої 
держави. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблого героя; та 
літературно – музична композиція «Тобі, Україно, я пісню співаю». 
- в МБК «Зеленоклинський» пройшла історична година «Здіймаємо свою 
святиню – державний прапор України» на майданчику біля МБК «Зеленоклинський». 
Після чого розпочався тематичний концерт «Україно! Мій коханий краю! Люблю тебе, 
мій рідний край!», у якому приймали участь учасники художньої самодіяльності МБК 
«Зеленоклинський».  
- в МБК смт Зарічне було проведено літературно-музичний вечір «В твоє 
майбутнє ми вірим, Україно! Бажаєм, щоб щасливим був твій шлях».  
- ЦКД м. Лиман у парку ім. Л.Д. Кизима провели урочистості з нагоди Дня 
Державного Прапору України та 29-ї річниці незалежності України.В заході приймали 
участь родини загиблих Лиманців - учасників АТО, учасники АТО/ООС, 
представники Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату, делегації 
трудових колективів, ЗМІ.О 09.00 урочисто підняли Державний Прапор України.  
 

До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України: 

 - ЦКД м Лиман на перехресті автошляхів смт Ямпіль - с.Озерне - с. Крива 
  Лука провели урочистості: хвилина мовчання та покладання квітів до  
  пам'ятного знаку загиблим українським воїнам - визволителям населених 
  пунктів Лиманщини. В заході приймали участь родини загиблих  



  Лиманців — учасників АТО, учасники АТО/ООС, керівництво міста.   
 - в МБК смт Зарічне  було проведено годину скорботи «Їх життя   
  обірвалося в мить».  
 - в с. Торське відбувся мітинг та покладання квітів до могили загиблого  
  героя Бражника В.А..  

Клубні заклади на сторінках у соціальній мережі Facebook розмістили 
публікації, які містять інформаційні матеріали стосовно Дня пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України, а також біографічні матеріали про загиблих героїв. 
 - ЦКД м. Лиман розмістили на сторінці у Facebookвідеоролик про  
  загиблих героїв-земляків, а саме Бражника В.А., Запару Г.В., Карпа С.Е., 
  Красногрудя Д.А., Кудрявцева О.М., Пронькова Р.Р. та відео кліп на  
  пісню «В нашому серці» у виконанні О.Панченко.  Посилання: 
Посилання: Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/videos/962254714249399 
 - ЦКД с. Рубці також розмістили відеоролик «Моє безсмертя воїна і сина в 
  тобі, моя велична, Україно!»  на сторінці Facebook. Дівчата розповіли про 
  загиблих героїв та заспівали пісню. 
Посилання: https://www.facebook.com/100045998692973/videos/258523642357590/ 
 

До Дня визволення Донбасу від нацистських загарбників: 

 - працівники МБК смт Зарічне провели мітинг «Тих днів у пам’яті не  
  стерти і сьогодні».  
 - ЦКД м. Лиман в сквері ім. Л.Д.Кизима біля пам'ятника «Воїнам-  
  визволителям Лиманщини» провели  покладання квітів та вшанування  
  пам’яті полеглих у роки Другої світової війни.  

Клубні заклади на сторінках у соціальній мережі Facebook розмістили 
публікації: 
 - ЦКД с. Рубці розмістили фотографії з відзначення Дня визволення  
  Донбасу. 
Посилання:https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/261357015407586 
 - ЦКД сел. Ставки розмістили публікацію про День визволення Донбасу. 
Посилання: 
https://www.facebook.com/watch/?v=761431417763718&extid=m1ldUNEDVKjPGiLc 
 - МБК «Зеленоклинський» розмістили публікацію про День визволення  
  Донбасу. 
Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162784762123599&id=1000517622
70412 
 - МБК «Сучасник» смт Дробишеве розмістили на своїй сторінці   
  публікацію про День визволення Донбасу. 
Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=317098216397792&id=1000429284
90333 
 - СБК с. Крива Лука розмістили публікацію з покладання квітів до Дня  
  визволення Донбасу. 
Посилання: https://www.facebook.com/sbkluka/posts/160087222369623 
 - СК смт Новоселівка розмістили публікацію про відзначення Дня 
визволення Донбасу з історичними фактами.  



Посилання: https://www.facebook.com/100023440205700/videos/755268395264494/ 
 - СК с. Коровій Яр розмістили публікацію про День визволення Донбасу з 
  хронологією подій та історичними фактами. 
Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=155194799570228&id=1000523912
69037 
 - БД с. Діброварозмістили на сторінці відеоролик до Дня визволення  
  Донбасу від нацистських загарбників з історичними фактами. 
Посилання: https://www.facebook.com/bd.dibrova/videos/169521564789386/ 
 

До дня міста та Конкурс-рейтинг «Людина року»: 

12 вересня 2020 року в Центрі культури і дозвілля м. Лиман пройшов щорічний 
конкурс «Людина року» з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.  
А також онлайн-вітання з Днем міста. 
Посилання: 
https://www.facebook.com/watch/?v=2869164803307476&extid=QG5yACM66Aa5tp1o 

 

До дня партизанської слави: 

 - в БК м-ну «Східний» пройшло покладання квітів до меморіальної дошки 
  згиблих партизанів-земляків, яка знаходиться у фойє БК.  
 - ЦКД  м. Лиман розмістили на сторінці у Facebook відеоролик до Дня  
  партизанської слави в Україні. 
Посилання: 
https://www.facebook.com/watch/?v=702196613986761&extid=v7gPfpcucgc1xxEO 
 

До Днів Мікрорайонів, сел та селищ 

 - БД с. Діброва розмістили концерт з нагоди святкування Дня села.  
Посилання:  https://www.facebook.com/bd.dibrova/posts/172720891136120 

-  ЦКД с. Рубці розмістили публікацію з привітаннями до Дня села. 
Посилання: https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/266340061575948 
 - ЦКД сел. Ставки розмістили концерт з нагоди святкування Дня селища. 
Посилання: https://www.facebook.com/113694187093926/videos/821664388571230/ 
 - МБК «Зеленоклинський» розмістили публікацію про мікрорайон  
  «Заводський». 
Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163046682097407&id=1000517622
70412 
 - МБК смт Зарічне розмістили публікацію з привітаннями до Дня селища 
Посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173342991058021&id=1000514696
21515 
 - СБК с. Терни розмістили публікацію до Дня села. 
Посилання: https://www.facebook.com/elpolaynska/posts/627019714644943 
 - СК смт Ямпіль розмістили концерт з нагоди свята Дня селища. 
Посилання: https://www.facebook.com/100017376516866/videos/632729680649577/ -
 СК с. Лозове розмістили публікацію з музичними привітаннями з нагоди Дня 
 села Лозове.  
Посилання: 



https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166316588432870&id=1000516358
88154 

 

До Всеукраїнського дня бібліотек: 

- в ЦКД м. Лиман пройшов святковий концерт з нагоди Всеукраїнського Дня 
бібліотек з дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Концертні номери подарували 
учасники художньої самодіяльності ЦКД м. Лиман, а саме ЗХС «Каприз» (керівник 
Резванова К.В.) та учасники вокальної студії «Соло-плюс» (керівник Дегтярьова І.В.)  
 

До Дня Захисника України 

 - в МБК «Відродження» смт Дробишеве відбувся захід для дітей з нагоди Дня 
захисника України з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.   
- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве пройшла музично ігрова програма для дітей та їх 
батьків «Де козак там і слава». 
- ЦКД с. Рубці опублікували відео з театралізацією, яка перепліталась зі словами 
ведучої та музичними номерами до Дня Захисника України. 
Посилання: https://www.facebook.com/100045998692973/videos/270377557838865/ 
- МБК «Сучасник» смт Дробишеве було опубліковане музичне відеовітання зі 
свято Захисника України від дуету «Лілея», які виконали пісню «Захисники».  
Посилання: https://www.facebook.com/100042928490333/videos/345467170227563/ 
- СБК с. Терни провели музично – вітальна композицію: «Ми – діти козацького 
роду! Нам не буде переводу!», в якій брали участь учні 1 та 11 класів.  
Посилання: https://www.facebook.com/100017461213705/videos/720202375238463/ 
- СБК с. Крива Лука опублікували відеоролик з архівними фотографіями на фоні 
патріотичної пісні. 
Посилання: https://www.facebook.com/sbkluka/videos/2734279506783611 
- СК смт Новоселівка опублікували відео онлайн-концерту до Дня Захисника 
України.  
Посилання: https://www.facebook.com/100023440205700/videos/782670719190928/ 
- БД с. Діброва було опубліковане відеовітання зі Святом Захисника України. 
Слова вітання переплітались з музичними номера у виконанні Курілова Данила та 
інших. 
Посилання: https://www.facebook.com/100051946296779/videos/181106143630928/ 
 

До визволення України від нацистських загарбників: 

На сторінках у соціальній мережі Facebook: 
- ЦКД  м. Лиман розмістили на сторінці у Facebookвідеоролик з інформаційним 
відеоматеріалом. На фоні відео був зачитаний закадровий текст. 
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/videos/838119026999101 
- ЦКД  с. Рубці також розмістили листівку з нагоди Дня визволення України від 
нацистських загарбників, а також інформаційний матеріал. Посилання: 
https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/posts/273799817496639 
- ЦКД сел. Ставки розмістили на сторінці інформаційний матеріал, а також відео 
презентацію з хронологією подій Другої світової війни та фотографіями на фоні 
музики. Посилання: 
https://www.facebook.com/113694187093926/videos/760121044834895 
- БНЗ с. Торське розмістили інформаційний та відеоматеріал з нагоди пам’ятної 
дати. І цьому відео докладно розповідається про втрати України у Другій світовій 



війні. Посилання: 
https://www.facebook.com/101303994992739/videos/1295098844176169 
- МБК «Зеленоклинський» створили і розмістили відеоролик з таким змістом: на 
початку відео розповідаються статистичні данні про втрати українського народу у 
Другій світовій війні, про хронологію подій, а потім учасниця художньої 
самодіяльності Ю. Натальченко виконала пісню. Посилання: 
https://www.facebook.com/100051762270412/videos/178681510533924/ 
- МБК «Сучасник» смт Дробишеве розмістили інформаційний відеоматеріал про 
визволення України у Другій світовій війні, тривалістю 3 хвилини. Посилання:  
https://www.facebook.com/100042928490333/videos/357106635730283/ 
- СБК с. Крива Лука розмістили фотозвіт з покладання квітів до Братської 
могили у с. Крива Лука,  а також листівку  з нагоди Дня визволення України від 
нацистських загарбників. Посилання:   
https://www.facebook.com/sbkluka/posts/176600597384952 
- СБК с. Лозове розмістили фотозвітз покладання квітів до Братської могили у с. 
Лозове,  а також листівку  з нагоди Дня визволення України від нацистських 
загарбників. Посилання:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=177542460643616&set=pcb.177542533976942 
- СБК с. Коровій Яр розмістили фотозвітз покладання квітів до Братської могили 
у с. Коровій Яр,  а також листівку  з нагоди Дня визволення України від нацистських 
загарбників. Посилання:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=173874787702229&set=pcb.173875867702121 
- БД с. Діброва розмістили на своїй сторінці у Facebook інформаційне відео про 
Україну у роки Другої світової війни, про те, як нашу країну визволяли, і які втрати 
вона понесла.  
Посилання:  https://www.facebook.com/100051946296779/videos/185769263164616/ 
 

До Дня працівників сільського господарства: 

На сторінках у соціальній мережі Facebook: 
- ЦКД м. Лиман виставили  відеоролик-привітання до Дня працівників 
сільського господарства.  Ведучі привітали зі святом. Також пролунали пісні у 
виконанні дуету у складі Вікторії Котлярової та Анастасії Карпенко вокальної студії 
«Соло-плюс» (керівник Дегтярьова І.В.), а також танець від ЗХС «Каприз» (керівник 
Рєзванова К.В.).  
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/videos/377324626920689 
- ЦКД сел. Ставки був опубліковуй матеріал з привітанням до Дня працівників 
АПК «Слава і шана вам, хлібороби». Також у відеоролику були використані архівні 
відео з відзначення цього свята. 
Посилання: https://www.facebook.com/113694187093926/videos/661462047901325 
- МБК «Сучасник» смт Дробишеве було опубліковане музичне вітання від 
жіночого вокального ансамблю «Журавка». 
Посилання: https://www.facebook.com/100042928490333/videos/375697183871228/ 
- СБК с. Крива Лука опублікували відеоролик-привітання з Днем працівників 
АПК. Вокальний ансамбль заспівали вітальну пісню. 
Посилання: https://www.facebook.com/sbkluka/videos/3813474518684077 
- СК с. Лозове опублікували відеовітання концерту до Дня працівників АПК.  
Посилання: https://www.facebook.com/100051635888154/videos/183540850043777/ 

 



До Дня Гідності та Свободи: 

- в МБК «Відродження» смт Дробишеве була проведена тематична година до Дня 
Гідності та Свободи «Україна гідна свободи».  
- в СБК с. Шандриголове,  відбувся захід до Дня Гідності та Свободи.  

На сторінках у соціальній мережі Facebook: 
- ЦКД м. Лиман на сторінці розмістили публікацію з фотографіями та текстом 
про День Гідності та Свободи.  
Посилання: https://www.facebook.com/ckdgorkogo/videos/183766350003307/ 
- ЦКД с. Рубці  розмістили публікацію з текстовим змістом про День Гідності та 
Свободи.Посилання:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=281117590098195&set=a
.224220695787885&type=3&eid=ARByPg9gO9OTjLxU9jZC6z10pwdUdxA5z7cqV5rRyc
iDTWAIX80n2C1IA8-BdbEjDhHPcC-NwKhV5Bsi 
- ЦКДсел. Ставки розмістили публікацію з фотографіями з Майдану 2013-2014 
року  під пісню групи «Океан Ельзи» - «Веселі, брате, часи на стали».  
Посилання:https://www.facebook.com/113694187093926/videos/3652166518176026/ 
- БНЗ с. Торське розмістили публікацію з розповіддю про Майдан, після чого 
дівчина розповіла вірш.  
Посилання:https://www.facebook.com/101303994992739/videos/940285109834993/ 
- МБК «Зеленоклинський» розмістили інформаційну публікацію про Майдан, яка 
розпочалась з пісні «Помолюсь за Україну» у виконанні Катерини Натальченко – 
солістки МБК «Зеленоклинський». 
 Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/187988419603233/ 
- МБК «Сучасник» смт Дробишеве на сторінку додали фото-привітання з Днем 
Гідності та Свободи.  
Посилання:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378697666904513&set=a.2390968
50864596&type=3&eid=ARDWsFuOshAfB6A51He0uKy2ITjAzUDEll4eE66bRDOl5TB8
N3J4sE1h5bSTwVQ1au-98vgaP9dHDd8g 
- СБК с. Терни провели година патріотизму «Свобода, воля і честь понад усе».  
Посилання: https://www.facebook.com/100017461213705/videos/748477162410984/ 
- СК смт Ямпіль привітали всіх мешканців з Днем Гідності та Свободи.  
Посилання:https://www.facebook.com/100017376516866/videos/672693266653218/ 
- СК смт Новоселівка розмістили фотографію з текстом – вітання до Дня 
Гідності та Свободи.  
Посилання:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813759996082000&set=gm.39959
6297895574&type=3&av=110148920696859&eav=AfYukQkjzdwXmlha643xWwQMgCF
6QYD4hjwkjXn_knol_zL_DWfKq4daaoO9IdEL9Ic&eid=ARATayE0xnOvGqFACtmuYG
BzfXD5QdR-WrMq7DqT154_rhoccYLVrw8yGEXLg5-oc4mYxe_CX1ILyq3-&ifg=1 

 

До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій: 

- ЦКД м. Лиман провели обласний меморіальний захід «Холодний подих згаслої 
свічі» біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору в мікрорайоні «Південний» 27 
листопада 2020 року о 15.25 год. 
- в СБК с. Шандриголове відбувся захід до Дня пам‘яті жертв Голодоморів. 
- в МБК «Відродження» смт Дробишеве, в приміщенні бібліотеки, з 
дотриманням карантинних вимог, відбувся захід, присвячений Дню пам'яті жертв 
Голодоморів.  
- в МБК смт Зарічне було проведено історичну годину «Сни про краєць хліба» - 
присвячену роковинам пам’яті політичних репресій  та голодомору в Україні.  



- в БНЗ с. Торське пройшов мітинг-реквієм пам’яті масового голоду в Україні 
«Вогонь скорботи в серці навіки». 

Клубні заклади на сторінках у соціальній мережі Facebook розмістили 
публікації, які містять інформаційні матеріали стосовно Дня пам’яті жертв 
Голодомору: 
- ЦКД  м. Лиман розмістили на сторінці у Facebookвідеоролик з інформаційним 
відеоматеріалом. Після чого солістка Олександра Панченко виконувала пісню 
«Благослови».   
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/videos/1008982222937033/ 
- ЦКД с. Рубці також розмістили інформаційну публікацію до Дня пам’яті жертв 
Голодомору. А також розповіли про встановлений пам'ятник жертвам голодомору на 
цвинтарі с. Рубці, який був першим в районі. Його змайстрував Конопля В.П. 
Посилання: https://www.facebook.com/centerculturerubtsi/videos/283710489838905/ 
- ЦКД сел. Ставки розмістили на сторінці відео презентацію з інформаційним 
даними про Голодомор, а також фотографії часів Голодомору. 
 Посилання: https://www.facebook.com/113694187093926/videos/197302258536519/ 
- МБК «Зеленоклинський» створили і розмістили відеоролик з таким змістом: на 
початку відео діти розповіли вірші про Голодомор, а потім на фоні пісні «Свіча» 
О.Білозір – фото слайди з фотографіями часів Голодомору.   
Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/193278289074246/ 
- МБК «Сучасник» смт Дробишеве розмістили на сторінці мультфільм 
«Голодний духом».  
Посилання:  https://www.facebook.com/100042928490333/videos/385427946231485/ 
- СБК села Терни розмістили відео години пам’яті «Незгасні свічечки болю і 
скорботи».  
Посилання:  https://www.facebook.com/100017461213705/videos/753073011951399/ 
- СБК с. Крива Лука розмістили відео презентацію на фоні пісні «Свіча» 
О.Білозір з фотографіями людей у часи Голодомору.  
Посилання:   https://www.facebook.com/sbkluka/videos/203408424717846/ 
- СК смт Новоселівка розмістили на сторінці відео з дикторським текстом – 
розповіддю про Голодомор, на фоні відео та фотографій часів страшного голоду. 
Посилання:   https://www.facebook.com/100023440205700/videos/817976965660303/ 
- СК с. Коровій Яр провели годину - пам'яті.   
Посилання:  https://www.facebook.com/100052391269037/videos/189317146157993/ 
- Будинок дозвілля села Діброва розмістили на своїй сторінці у Facebook 
інформаційне відео про Голодомор.  
 Посилання:  https://www.facebook.com/bd.dibrova/videos/199656238442585/ 
 

До Дня Збройних Сил України: 

- 4 грудня 2020 у селі Коровій Яр відбулося покладання квітів до меморіальної 
дошки загиблого у зоні АТО військослужбовця Карпо Сергія.  
- в СК с. Лозове на сільському кладовищі с. Лозове відбулося покладання квітів 
до могили загиблого військовослужбовця Пронька Ростислава Руслановича.  
- ЦКД м. Лиман був виставлений відеоролик з привітанням зі святом. Лунав 
закадровий вірш на фоні фотографій та відео про Збройні Сили України. З піснею 
виступила солістка вокальної студії «Соло-плюс» Кононенко Валерія, а свій танець 
подарували ЗХС «Каприз». 
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/videos/4167129429968638 



- ЦКД сел. Ставки був опублікований відеоматеріал, відеопрезентація про 
Збройні Сили України. 
Посилання: https://www.facebook.com/113694187093926/videos/143618847163088 
- МБК «Зеленоклинський» на сторінці опублікували відео зі словами привітання 
з нагоди Дня Збройних Сил України.  
Посилання: https://www.facebook.com/100051762270412/videos/198528841882524/ 
- МБК «Сучасник» смт Дробишеве опублікували відео з таким змістом – вітання 
з нагоди дня ЗСУ, а також пісня у виконанні Сергія Діденко.  
Посилання: https://www.facebook.com/100042928490333/videos/390274042413542/ 
- СБК с. Терни проведено пісенно-патріотичний флешмоб «Пісня лунає – Героям 
України допомагає!».  
Посилання: https://www.facebook.com/100017461213705/videos/758579041400796/ 
- СБК с. Крива Лука опублікували відеовітання зі святом з віршем від 
найломолодшої учасниці художньої самодіяльності до Дня ЗСУ. 
Посилання: https://www.facebook.com/sbkluka/videos/136383108028275 
- СК смт Новоселівка опублікували відео концерту до Дня ЗСУ. Концерт 
пройшов онлайн, без глядачів. Участь взяли учасники художньої самодіяльності СК 
смт Новоселівка. 
Посилання: https://www.facebook.com/100023440205700/videos/823819448409388/ 
- БД с. Діброва опублікували відеоролик про Збройні Сили України. 
https://www.facebook.com/100051946296779/videos/205354494539426/ 
 

До Дня Святого Миколая: 

- в ЦКД с. Рубці пройшло свято, у зв'язку з карантинними обмеженнями були 
запрошені тільки діти пільгових категорій. Завдяки спонсорам ми змогли здивувати 
дітей дитячого садочку "Ластівка" та учнів 1-4 класів Рубцівської ЗОШ та НВК села 
Лозове солодким подарунком.  
- колектив МБК «Зеленоклинський» привітав найактивніших учасників дитячої 
художньої самодіяльності зі святом Святого Миколая. У цей день дітей чекав 
солодкий стіл та гарний настрій.  
- працівники МБК смт Зарічне разом зі школою провели свято до дня Святий 
Миколая "Святий Миколай подарунки нам давай".  
- у Тернівському НВК була проведена літературно – музична композиція «Ходить 
по землі Святий Миколай» присвячена дню Миколая Чудотворця.  
- на сторінці ЦКД м. Лиман було опубліковане відео з театралізацією зі Святим 
Миколаєм та янголятами у головних ролях. Посилання: 
https://www.facebook.com/ckdliman/videos/2913987902166431 
 

До Новорічних свят:( міських) 

- ЦКД м. Лиман опублікували новорічну театралізовану казку для дітей. 
Посилання: https://www.facebook.com/ckdliman/videos/756116171659125 
- на сторінці ЦКД сел. Ставки опублікували новорічний міні-концерт. 
Посилання: https://www.facebook.com/113694187093926/videos/3830808216982239 
- МБК «Сучасник» смт Дробишеве на сторінці опублікували новорічну казку. 
Посилання: https://www.facebook.com/100042928490333/videos/406439180797028/ 
- БД с. Діброва опублікували новорічне вітання від Діда Мороза та Снігуроньки.  
Посилання: https://www.facebook.com/100051946296779/videos/221887479552794/.    
 



Різноманітність форм та змістовна діяльність мережі клубних закладів (картки 

інновацій та ефективних форм роботи) : 

 

ЦКД м. Лиман 

 Свято Масляної  
29 лютого 2020 року у парку ім. Кизима мешканці Лиманської ОТГ проводжали 

зиму.Відкрили свято Лиманський міський голова Петро Цимідан та в.о. начальника 
управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації Аліна Певна. 

Мешканці громади насолоджувалися виставкою виробів декоративно-ужиткового 
мистецтва, виступами 19 художніх колективів Лиманщини, скуштували традиційні 
українські страви та взяли участь у  різноманітних конкурсах.  

Були визначені переможці веселих гастрономічних конкурсів, так у конкурсі 
“Кращий млинець” 1 місце посів Криволуцький старостинський округ, 2 місце — 
Дробишевський і Ямпільський старостинські округа. А у конкурсі “Кращий вареник” 
переможцями стали Криволуцький та Дробишевськийстаростинські округи. 

Протягом свята працювала святкова лоторея з різноманітними подарунками. 
Усі присутні чекали на головний конкурс свята - “Крижаний стовп”, у якому бажаючи 
позмагалися у спритності, намагаючись дістатись вершини стовпа та зірвати 
подарунок. 
Родзинкою свята став виступ Заслуженого артиста України Петра Чорного та його 
шоу-балету. 

Під час святкових заходів працювали святкова торгівля, ярмарок за участі 
старостинських округів Лиманської ОТГ, де гості свята пригощалися різноманітними 
ласощами, також присутні мали змогу пригощатися безкоштовним кулішем.  

Традиційно свято завершили спалюванням опудала Марени.    

СБК сел. Нове 
Творчі працівники СБК сел. Нове виступили з ініціативою до  колективу НВК  

по визначенню флешмобу до свята Соборності України  під гаслом «Соборна, вільна  
та єдина Україна». Провели ряд організаційних робіт, роздали текст пісні «Ой у лузі 
червона калина», в актовому залі школи провели репетиції. Вдягли учасників 
флешмобу в українські костюми. Завідуючий дитячим сектором СБК за сумісництвом 
вчитель музики в НВК разом з учнями дев’ятих та десятих класів під баян виконали 
пісню «Ой у лузі червона калина». 

БК м-ну «Східний» 

 14 травня  провели цікавий інформаційний дайджест до Дня Європи який мав 
назву «Час цікавих вражень – Франція». Відзначення  Дня  Європи в Україні – 
важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави 
причетної до традицій і цінностей Європи. Зробили інсталяцію літератури, Руслан 
Мороз декламував вірш «Книги Франції» у відео ролику. Та фішкою заходу було те, 
що до нас з задоволенням приєдналась мешканка нашого мікрорайона «Східний» яка 
на даний час мешкає у Франції зі своїм чоловіком (французом). Пані Ольга у відео 
ролику декламувала вірш «Франция красива», а месьє Домінік розповів маленьке 
оповідання про Францію «Наша Земля». 

Онлайн-заходи по ЦКД м. Лиман 

 В період карантину у соціальній мережі Facebook були створені сторінки 
клубних закладів відділу культури і туризму Лиманської міської ради. 

 Клубні установи повинні були змінити формат роботи, та перейти і режим 
онлайн, а саме – відеозапис ведучих зі словами вітання, відеозапис виступів солістів 



та колективів художньої самодіяльності, монтаж у єдине видеовітання з нагоди 
пам’ятної чи знаменної дати.  

 Найцікавіші форми та підходи до відео вітань онлайн - запровадив Центр 
культури і дозвілля м. Лиман. В цей період були використані наступні форми та 
методи роботи для онлайн-заходів: 

- Інтерв’ю (очно) з майстром декоративно-ужиткового мистецтва Лінник Л.Б.; 
відеозапис проведеного майстер-класу по темі «Ебру – малювання на воді»; 
доповнення до відео - фотографії робіт майстрині.  

- Відеозапис виступів колективів та окремих виконавців за межами клубного 
закладу, а саме: вулицями міста, на галявині, в полі, на подвір’ї, на території 
закладів міста при підготовці онлайн-заходів. На готовий відеокліп виступу – 
накладається фонограма «+». 

- Проведені два онлайн-конкурси: «Джерело талантів-2020» за жанрами 
«Музичне мистецтво» та «Художнє читання» у  чотирьох вікових категоріях; 
фестиваль народної творчості «Пісня, що гріє серце» за жанрами «Музичне 
мистецтво» у категоріях «Солісти» та «Працівники культури».  

Протягом року Центром культури і дозвілля м. Лиман було проведено 41 онлайн-
захід. Кількість осіб, які переглянули дистанційно онлайн-захід – 8041.  

 

Проведені заходи 

 до пам’ятних та знаменних дат, міських свят: 

- літературно-музична композиція до Дня Соборності України «Соборна мати 
Україна – одна для всіх, як оберіг»    
- концерт до річниці визволення Лиманщини від нацистських загарбників 
«Подвигу й мужності і пам'ять і честь»  
- мітинг до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
«Мій біль - Афганістан» 
- тематичний захід до Дня Героїв Небесної Сотні «Хто вмирає в боротьбі, у 
серцях живе навіки» 
- Свято Масниці - 2020 
- міський конкурс читців «Світлиця Кобзаревих дум» 
- концерт до 8 березня «Про що співають 8 березня» 
- онлайн-захід до Свято вишиванки  
- онлайн-захід до Дня Європи в Україні 
- онлайн-захід до Міжнародного дня захисту дітей; 
- онлайн-захід з нагоди 6-ї річниці звільнення міста від російської окупації  
- онлайн-захід з нагоди 6-ї річниці визволення населених пунктів Лиманської 
ОТГ в АТО 
- онлайн-захід до Дня Пам’яті і Скорботи; 
- мітинг до Прапора України «Кольорова палітра свободи» та концерт до Дня 
Незалежності України «Україно – ти душа великого народу»; 
- урочисте покладання квітів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Навіки 
Слава Україні, Героям Слава на віки»; 
- урочисте покладання квітів до річниці визволення Донбасу від нацистських 
загарбників  «Пройшла війна стежками долі»; 
- онлайн-захід до Дня міста; 
- щорічний конкурс «Людина Року-2020»; 



- концерт-вшанування до Дня бібліотекаря «Сьогодні свято храму книг»; 
- онлайн-захід до Дня Партизанської Слави;  
- освітянське свято «Спасибі Вам, наші педагоги!»; 
- онлайн-захід до Дня  визволення України від нацистських загарбників у Другій 
світовій війні;  
- онлайн-захід до Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва; 
- онлайн-захід до Дня працівників АПК; 
- онлайн-захід  до Дня Гідності і Свободи; 
- меморіальний обласний захід, присвячений 87-м роковинам Голодомору 1932-
1933 років в Україні «Холодний подих згаслої свічі»; 
- онлайн фестиваль дитячої творчості «Джерело талантів 2020»; 
- онлайн фестиваль народної творчості «Пісня, що нас з’єднала» 
- онлайн-захід  до Дня Збройних Сил; 
- онлайн-захід  до Дня працівників місцевого самоврядування; 
- онлайн-захід  до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
чорнобильській АС; 
- онлайн-захід до Дня Святого Миколая; 
- онлайн-захід до Нового Року. 
 

Нематеріальна культурна спадщина. Розвиток мережі фольклорних колективів 

 В клубних установах постійно проводиться робота з виявлення елементів НКС. 
Творчими працівникам клубних установ виявляються і заповнюються картки обліку 
елементів НКС. Деякі з них внесені до реєстру Донецької області, як елементи 
нематеріальної  спадщини:  

1. «Пісня «Чорна стежечка» - пісенна спадщина с. Лозове Лиманського р-ну 
Донецької області» 

 Фольклорний самодіяльний колектив "Сива зозуленька" Сільського клубу с. 
Лозове Лиманської ОТГ - є самородком, унікумом, раритетом, якому у 2020 році 
виповнилось 65 роки. В репертуарі якого майже 100 пісень. Одна із пісень 
колективу "Чорна стежечка" якій понад 120 років, та внесена до реєстру Донецької 
області, як елемент нематеріальної  спадщини. 
 Пісня  «ЧОРНА  СТЕЖЕЧКА» -  народилася  у  с. Лозова, ще наприкінці 1890-х 
років. Тоді в селі ще не було радіо і люди збиралися після важкої праці  на вулиці і 
співали пісні. 
 Перші  мешканці села від яких почули цю пісню,були  дві  сусідки – молодиці – 
Ведь Харитина Іванівна (мати Сафонової Зінаїди Іванівни) та Друзь  Олександра 
(мати  Савченко Зінаїди Петрівни). 
С  1952-го року , ця пісня, в різні часи , виконувалась в сільському  клубі , у виконанні  
місцевих фольклорних  ансамблів «Лозівчанка», «Світанок» та теперішній час 
народним фольклорним самодіяльним колективом «Сива зозуленька» (керівник 
Попова Ольга Віталіївна). 

2. «Технологія приготування варення із соснових шишок у смт Ярова 
Лиманського району» 

Елемент НКС був внесений до обласного переліку 24 вересня 2020 року.  
Це варення має життя з довоєнних років на території селища Ярова. В цьому 

регіоні проростає сосна, шишки якої збирають в період з 16 квітня по 15 травня. 
Витяг – смола із шишок у поєднанні з цукром при термічній обробці мають лікарські 
властивості. Приймають варення при простудних захворюваннях та для зміцнення 



імунітету. Користь соснових шишок проявляється і завдяки вмісту в них танину. Це 
в'язка речовина бореться із запаленнями, кровотечами і токсинами. Аскорбінова 
кислота в складі зміцнює імунітет і заспокоює нервову систему. Молоді соснові 
шишки також містять вітаміни В, К і Р, кальцій, залізо, магній, фосфор, цинк та інші 
корисні макро - і мікроелементи. 

 Соснові шишки в народній медицині застосовують для лікування анемії; 
гастриту і виразки шлунку; безсоння; вугрової висипки; астми; кровоточивості ясен; 
лупи тощо. 

 Є факти, що можна застосовувати соснові шишки від інсульту. Але тут мова йде 
не про лікування, а про профілактику та період відновлення. 
  Раніше готове варення заливали в макітри або інший глиняний посуд у формі 
банки. Поверхню закривали тканиною або папером, зав’язуючи мотузкою. Зараз 
переважно закривають у скляні банки з металевими кришками. 

Рецепт приготування цілющого варення передається із покоління у покоління 
понад 70 років.  

Вживають при перших проявах кашлю, нежиті, високій температурі, для 
профілактики простудних захворювань та зміцнення імунітету.   
  

 

Розвиток народної та аматорської художньої творчості 
 

 Для розвитку народної та аматорської художньої творчості проходять навчання 
керівників колективів на майстер-класах, методичних днях та семінарських обласних 
заняттях, діяльність кращих висвітлюються ЗМІ. Нажаль, цього року творчі звіти 
творчих колективів в клубних установах не відбулися. 
 Протягом 2020 року пройшли конкурси (очно): 
 В березні 2020 року пройшов міський  конкурс читців «Світлиця Кобзаревих 
дум». Визначені переможці: 
І вікова категорія 
1 місце – Кожуховська Владислава  (ЦКД м. Лиман, керівник Зінчук В.О.) 
2 місце – Гусак Валерія  (ЦКД с. Рубці, Срібницька Г.В.) 
3 місце – Койда Аліна  (ЦКД с. Рубці, Срібницька Г.В.). 
 В листопаді  2020 року пройшов онлайн фестиваль дитячої творчості «Джерело 
талантів - 2020»  
Визначені переможці:  
Музичне мистецтво: 

1.  Роменська Анна(ЦКД м. Лиман) – І місце (І вікова) 
2. Киркач Лілія (СК смт Новоселівка) – І місце (ІІ вікова) 
3. Курілов Данило (БД с. Діброва) – І місце (ІІІ вікова) 
4. Щеколдіна Софія (МБК смт Зарічне) – ІІ місце (І вікова) 
5. Орлов Андрій (СК смт Ямпіль) – ІІ місце (І вікова) 
6. Натальченко Катерина (МБК «Зеленоклинський») – ІІ місце (ІІ вікова) 
7. Вакуленко Любов (МБК «Зеленоклиснський») – ІІ місце (ІІ вікова) 
8. Натальченко Юлія (МБК «Зеленоклинський») – ІІ місце (ІІІ вікова) 
9. Чуприна Катерина (МБК «Зеленоклинський») – ІІ місце (ІІІ вікова) 
10. Брянченко Світлана (СБК с. Терни) – ІІІ місце (І вікова) 
11. Роменська Міраліна (ЦКД сел. Ставки) – ІІІ місце (І вікова) 
12. Козоброд Софія (СК смт Ямпіль) – ІІІ місце (І вікова) 



13. Махльопова Анна (МБК смт Зарічне) – ІІІ місце (ІІ вікова) 
14. Кононенко Валерія (ЦКД м. Лиман) – ІІІ місце (ІІ вікова) 
15. Кіпоть Вероніка (ЦКД м. Лиман) – ІІІ місце (ІІІ вікова) 
Читці: 

1. Курмас Арсеній (ЦКД с. Рубці) – І місце  (І вікова) 
2. Губарь Дар’я (ЦКД м. Лиман) – І місце (ІІ вікова) 
3. Калиновська Єлизавета (ЦКД м. Лиман) – І місце (ІІІ вікова) 
4. ДімоваАріна (ЦКД с. Рубці) – ІІ місце (І вікова) 
5. Шеховцова Марина (ЦКД с. Рубці) – ІІ місце (ІІ вікова) 
6. Парфьонова Антон (МБК «Сучасник» смт Дробишеве) – ІІ місце (ІІ вікова) 
7. Койда Аліна (ЦКД с. Рубці) – ІІ місце (ІІІ вікова) 
8. Красножен Юлія (МБК «Зеленоклинський») – ІІІ місце (І вікова) 
9. Окомєлко Данило (ЦКД с. Рубці) – ІІІ місце (ІІ вікова) 
10. Кожуховська Владислава (ЦКД м. Лиман) – ІІІ місце (ІІІ вікова) 
11. Гусак Валерія (ЦКД с. Рубці) – ІІІ місце (ІІІ вікова) 

 Традиційно кожного року проходить фестиваль народної творчості серед 
колективів і окремих виконавців клубних закладів. Цьогоріч, цей фестиваль пройшов 
також у режимі онлайн під гаслом «Пісня, що нас з’єднала -2020»  
 Конкурсна програм відбулася в номінації музичне мистецтво та традиційна 
народна культура серед солістів та культпрацівників  з Лиманської\ ОТГ, де журі й 
визначало переможців.  
- конкурсу музичне мистецтво та традиційна народна культура – солісти 

1. Губа Микола (БД с. Діброва) – Гран-Прі 
2. Анкудінова Людмила (МБК «Сучасник» смт Дробишеве) – І місце 
3. Погребняк Олена (СБК сел. Нове)  - ІІ місце 
4. СкібаЄлізавета (ЦКД м. Лиман) – ІІІ місце 
5. Панченко Олександра (ЦКД м. Лиман) – ІІІ місце   

- конкурсу музичне мистецтво та традиційна народна культура – працівники 

культури  
1. Дуравкіна Тетяна (МБК смт Зарічне) – Гран-Прі 
2. Ісікова Олена (БНЗ с. Торське) – І місце 
3. Пелипенко Тетяна (ЦКД сел. Ставки) – ІІ місце 
4. Діденко Сергій (МБК «Сучасник» смт Дробишеве) – ІІ місце 
5. Вербицька Валентина (МБК «Сучасник» смт Дробишеве) – ІІІ місце 

 

З розвитку самодіяльних народних колективів 

 

 В 2020 році народний вокальний ансамбль «Червона калина» ЦКД сел. Ставки 
брали участь у культурно-мистецькій акції вертепників та колядників "Різдвяний 
передзвін".  
 Зразковий  хореографічний колектив «Каприз» ЦКД м. Лиманкерівник 
Резванова Катерина Вікторівна, у травні 2020 р. взяли участь у  Всеукраїнському 
фестивалі хореографічного мистецтва «Зірки та зіроньки» (дистанційно) та стали 
одними з переможців. 
 

Розвиток мережі самодіяльних художніх колективів 

 В місті та районі діють 123 колективи в учасників 745, з них для дітей 80 з них: 
- вокально-хорових 79 в них учасників 390, для дітей 45; 



- музично-інструментальні 2 в них учасників 7, для дітей 1; 
- театральні 12 в них учасників 73, для дітей 8; 
- хореографічні 20 в них учасників 205, для дітей 18; 
- фольклорні 1 в них учасників 5; 
- образотворчого мистецтва 2 в них учасників 15, для дітей 2; 
- декоративно-ужиткового мистецтва 5 в них учасників 41, для дітей 4; 
- технічної творчості, інші 2 в них учасників 9, для дітей 2..  
 

Сприяння та підтримка розвитку клубів за інтересами та аматорських 

об’єднань 

 Діють 42 любительських об’єднання, клубів зі інтересам і гуртками, в них 453 
учасників, для дітей 22  
 Клуби за інтересами, любительські об’єднання працюють у всіх  видах та 
напрямках окрім колекційно-збиральні та фольклорно-етнографічні.  
 
Робота по розвитку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

Майстрів декоративно-прикладного мистецтва 82. 
В клубних установах діють 7 формувань декоративно-ужиткового та 

образотворчого-мистецтва з загальною кількість учасників – 56 чоловік. Протягом 
року пройшла 33 виставки з кількістю відвідувачів 3197  чоловік.  

Протягом 2020 року вони прийняли участь у виставці до міського свята 
«Масниця 2020, яку відвідали 1000 чол.  

Народні майстрині принесли свої вироби: вишиванки-рушники, картини, 
вироби декоративно-ужиткового декоративно-прикладного мистецтва. Деякі з них – 
члени клубу творчої інтелігенції «Чарівниці».  

На сторінці у Фейсбук протягом року пройшов онлайн-захід про творчу 
діяльність майстринь Лінник Л.Б., яка ще й провела майстер-клас з Ебру  (малювання 
по воді) і Ширшової Т.В.  

 

Проблемніпитання закладів клубного типу 

 

 Власні будівлі клубних закладів, майже по всій території Лиманської ОТГ(крім 
ЦКД с.Рубці) потребують капітальних ремонтів, частково - оновлення музичної 
апаратури, комп’ютерної та офісної техніки, сценічних костюмів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Туризм і курорти  

Туристична галузь має велике значення для розвитку економіки та соціальної 
сфери Лиманської об’єднаної територіальної громади. Маючи великий ресурсний 
потенціал, Лиманщина має великі можливості для розвитку туризму. 

У першому півріччі 2020 року за ініціативи та підтримки відділу інвестиційної 
діяльності виконавчого комітету міської ради, відділ культури і туризму міської ради 
разом з виконавчим комітетом стали учасниками конкурсу Проектів USAID 
«Економічна підтримка Східної України» та стали його переможцями. Проект 
«Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості Лиманської об’єднаної 
територіальної громади» покликаний стимулювати ефективне використання наявних 
ресурсів громади, покращити рівень міжрегіонального співробітництва, стимулювати 
підвищення рівня само зайнятості населення (в т.ч. молоді, жінок та ВПО) через 
розвиток туризму. Загальна гранична сума гранту в не грошовій формі складає 582,57 

тис. грн. Реалізація зазначеного проекту планується у 2021 році. В результаті 
реалізації проекту Лиманська ОТГ отримає необхідні для її подальшого розвитку 
презентаційні продукти, де будуть відображені можливості громади як перспективної 
території для залучення туристів та інвестицій, а саме: 

- виготовлення рекламної продукції. В рамках реалізації зазначеного заходу 
передбачається виготовлення поліграфічної продукції (туристичний 
путівник «Туристична Лиманщина» у кількості 500 штук та брошур: 
буклети – гармошки у кількості 1000 штук), розробка та придбання 
мобільних стендів Roll-up у кількості 30 штук; 

- організація промо-турупотериторії Лиманської ОТГ для представників 
туристичних фірм, гідів та представників засобів масової інформації (19 
осіб, з яких 16 осіб – запрошені гості громади) з інших регіонів України 
(Київська, Харківська, Дніпровська, Запорізька області та інше); 

- організація навчально-ознайомчого туру з питань розвитку туризму. 
Планується  організувати навчальний тур у Полтавську область – місто 
Полтава та селище Опішня за тематичним напрямком «Успішний досвід 
розвитку сільського та зеленого туризму»для представників влади, бізнесу 
та громади. 

Розвиток туристичної галузі характеризується показниками виконання доходної 
частини бюджету громади - сплатою туристичного збору. З метою приведення рішень 
міської ради з питань оподаткування на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади у відповідність до норм чинного законодавства, забезпечення 
поповнення доходної частини бюджету Лиманської ОТГ, керуючись положеннями 
Податкового та Бюджетного кодексів України, у І кварталі 2020 року відділом 
культури і туризму міської ради підготовлено проект рішення міської ради «Про 

подовження дії на 2021 рік рішення Лиманської міської ради від 21.06.2019 № 

7/65-3525 «Про встановлення ставки туристичного збору на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»».  

У зв’язку з запровадженими карантинними обмеженнями, діяльність закладів 
тимчасового розміщення (ночівлі) розпочалась у липні 2020 року, що значно 
позначилось на обсязі надходження місцевого збору. Так,надходження до бюджету 
громади коштів від сплати туристичного збору за 2020 рік складає 219,9 тис. грн. 

З метою забезпечення розвитку туризму на території громади, Комісією з 
питань розвитку туризму на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 
(далі – Комісія) у лютому 2020 року проведено засідання, на якому розглянуто основні 



напрямки та організацію роботу Комісії протягом 2020 року, розглянуто проект 
Програми розвитку туризму на території Лиманської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки та плану заходів з її реалізації, організацію роботи робочої 
групи з вивчення питань розвитку туризму в Лиманській ОТГ у 2020 році та 
визначено основні моменти у підготовці та організації Наради виконавчого комітету 
Лиманської міської ради за тематичним напрямком: «дотримання норм чинного 
законодавства представниками туристичного бізнесу, які розташовані на території 
Лиманської ОТГ». Також на засіданні комісії було проведено слухання Звіту про 
відстеження результативності рішення Лиманської міської ради Донецької області від 
21.02.2019 № 7/61-2832 «Про встановлення ставки туристичного збору на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» із внесеними змінами і 
доповненнями (від 21.06.2019 № 7/65-3524), який в подальшому оприлюднено на 
сайті Лиманської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність». Аналіз відстеження 
результативності вищезазначеного рішення свідчить про доцільність, актуальність та 
ефективність його впровадження.  

На виконання заходів Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 
року, відділом культури і туризму міської ради та відповідальними виконавцями 
протягом 2020 року виконувалися всі заплановані заходи щодо розвитку туристичної 
галузі у запланованому періоді.  

У період туристичного сезону 2020 року робочою групою з вивчення питань 
розвитку туризму в Лиманській ОТГ з залученням членів комісії з питань розвитку 
туризму в Лиманській ОТГ та відповідальних кваліфікованих фахівців організацій та 
установ громади, проводились виїзні засідання-зустрічі з представниками 
підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності галузі 
туризму, які здійснюють свою діяльність на територіях основних рекреаційних зон 
Лиманщини. Засідання-зустрічі проходили у форматі роз’яснень норм чинного 
законодавства та обговорення актуальних проблемних питань. За результатами роботи 
робочої групи у форматі відкритого діалогу з представниками туристичної діяльності 
поступово почав налагоджуватись ефективний механізм взаємодії з органами 
місцевого самоврядування.  

У 2020 році за підтримки та ініціативи представників офісу USAID в Україні, 
Лиманська ОТГ стала учасником Агротуристичного кластеру «Сіверський Донець», 
учасниками якого стали громади з сусідніх областей та регіонів, підписано 
Меморандум про співпрацю. Метою Меморандуму є поєднання зусиль Учасників, 
спрямоване на формування інноваційної, інвестиційно привабливої та 
конкурентоздатної моделі економіки сільських та міських територій, розвитку 
міжмуніципального співробітництва громад Харківської Луганської, Донецької та 
Сумської областей, громад Слобожанщини, які мають об’єднуючий природний об’єкт, 
а саме Сіверський Донець та його береги, як унікальну екосистему флори та фауни.  

На території громади на Державному обліку знаходяться 364 об’єкти культурної 
спадщини. Всі вони віднесені до категорії нерухомих пам’яток України місцевого 
значення. За видами 53 об’єкта являються пам’ятками історії та 311 – археології. 
Значна концентрація пам’яток історії та археології на території громади робить всі 
передумови для розвитку туристичної галузі Лиманщини.  

У 2020 році одним з основних об`єктів туристичної інфраструктури Лиманської 
об’єднаної територіальної громади залишається Народний краєзнавчий музей м. 
Лиман (далі – музей). Одна із головних функцій діяльності музею – це організація 
виставок - тематичних та творчих. У зв’язку з ситуацією яка склалася у країні із 



загрозою розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 
установленням карантину на всій території України, діяльність музею була висвітлена 
у медіа просторі у режимі он-лайн. Протягом 2020 року проводилась робота з 
улаштування та підготовки до відкриття Залу Слави музею. Проведено поточний 
ремонт залу АТО та залу археології музею.  

У результаті реалізації всіх запланованих заходів, в Народному краєзнавчому 
музеї м. Лиман почав створюватися сучасний простір з відображенням подій 
сьогодення. 

Основними туристичними об’єктами Лиманщини залишаються: 

- Народний краєзнавчий музей м. Лиман;  
- Страусина ферма та контактний зоопарк в Ямполі; 
- Еколого - пізнавальна стежка «Лісове намисто» та дендропарк у 

Ямпільському лісництві; 
- Торські мінеральні води; 
- Криволуцька екостежка; 
- Кінний клуб «Орловський ФАВОРИТ» в с. Рубці. 
- «АГРОДОМ» с Торське; 

Туристична галузь Лиманської ОТГ виступає одним із факторів зміцнення 
авторитету Лиманщини, створює імідж, сприяє поповненню місцевого бюджету, 
зростанню добробуту громадян, збереженню історико-культурної спадщини, традицій 
та піднесенню духовного потенціалу суспільства.  
 

Висновки 

У 2020 році відділ культури і туризму Лиманської міської ради з усіма йому 
підпорядкованими закладами культури працював у повному обсязі, всі заклади 
культури функціонують.  Проводились заходи з національно-патріотичного 
виховання, вшановувалися пам’ятні дати, заходи по збереженню навколишнього 
середовища, розважальні, спортивні, заходи із духовного розвитку та збереження 
культури у громаді, вшанування учасників АТО.  

Проведено поточні ремонти фойє міського будинку культури  смт Ярова, ЦКД 
с.Рубці,  оновлювалась матеріально-технічна база по закладам культури.  

Завданнями відділу культури і туризму Лиманської міської ради у 2021 

році і надалі залишаються: 

- популяризація туристичного потенціалу Лиманщини,  
 - зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури; 
 - продовження роботи по  забезпеченню закладів комп’ютерною та  
  офісною технікою, підключення до мережі «Інтернет»; 
 - проведення капітальних та поточних ремонтів  в закладах культури. 
 

 
 
 
Начальник відділу        Н. В. Роменська 
 

 

 

 

 


