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ЗВІТ 

 ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

у 2017 році 
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради  працює відповідно до 

Положення про відділ культури і туризму Лиманської міської ради, посадової 
інструкції працівника відділу, яких в структурі – 1 посадова  особа: начальник відділу.   

Діяльність закладів культури Лиманської об’єднаної територіальної  громади 

спрямовано на виконання законодавчих актів, указів та доручень Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної військово-цивільної 
державної адміністрації, рішень Лиманської  міської  ради, наказів управління 

культури облдержадміністрації;  на подальший розвиток та збереження національної 
культури, забезпечення конституційних прав людини на задоволення культурних 

потреб, формування національної свідомості, утвердження духовності. 
 

 Основні напрямки роботи відділу культури і туризму Лиманської міської ради: 

-  забезпечення реалізації на території Лиманської ОТГ державної політики в галузі 
культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також мовної політики; 

- відродження, збереження та розвиток української  та інших  національних  культур;  

- керування закладами культури, які входять до комунальної власності міської ради, 

координація та перевірка діяльності закладів культури; 

- розробка цільових програм, напрямків і прогнозів розвитку мережі закладів культури, 

комплексного  рішення проблем культури в місті і на селі; 
- розробка та впровадження демократичних форм діяльності в області культури, а 

також удосконалення господарчого механізму в сфері культури; 

- сприяння духовному, естетичному, патріотичному вихованню населення; 

- сприяння розвитку самодіяльної народної творчості, вдосконалення репертуару, 

підвищення виконавської майстерності; 
- надання методичної та практичної допомоги закладам культури; 

- підвищення професійної майстерності працівників закладів культури; 

- вивчення та аналіз передового досвіду роботи закладів культури; 

- задоволення формування і розвиток соціальних, творчих, інтелектуальних, 

національно-культурних інтересів населення; 

- сприяння роботі клубних установ в умовах ринкової економіки; 

- сприяння у розкритті творчого потенціалу, здібностей людини; 

- пошук новітніх форм в організації культурного досуга населення, втілення 

інноваційних ідей в культурно - дозвіллевій діяльності. 
      Мережа закладів культури  Лиманської ОТГ  станом на 01.01.2018 р. становить: 

20 клубних заклади; 23 бібліотеки; 1 музична школа; 1 народний краєзнавчий музей. 

Чисельність працюючих в них 130,75 штатних одиниць. 

Лиманська ЦБС  складається із 23 бібліотек, де працює 40 осіб, бібліотечних 

працівників – 36.  Бібліотечні фонди налічують 316316 примірники. Кількість читачів 

складає 22713  осіб. 

В клубних установах працює 70  осіб.  Фахівці, що забезпечують культурно-

освітню діяльність по місту – 67,  по селу – 30 осіб. 

      У народному краєзнавчому музеї м.Лиман працює 4 особи: 3 спеціаліста і 1 

техпрацівник. Музейні фонди складають 2845 одиниць. Кількість відвідувачів у 2017 

році – 2984 осіб. 
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         Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

«Музична школа м. Лиман»  налічує 26 працюючих. Чисельність  учнів – 195 осіб, з 
яких 36 дітей пільгової категорії, що  не  платять за навчання (рішення виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 19.10.2016 р. № 348 «Доповнення до рішення 

виконавчого комітету від 16.12.2015 р.№264 «Про встановлення  батьківської плати за 

навчання у школі мистецтв м.Красний Лиман на 2016 рік»). У липні 2017 року 

рішенням Лиманської міської ради було придбано в комунальну власність будівлю для 

музичної школи  загальною площею 1126,2 кв.м., яка передана в оперативне 

управління  відділу культури і туризму 

Закладами культури протягом 2017 року надано 237811,72 грн платних послуг,  

з яких  

141934,10 грн – це оплата за  відвідування кружків у клубних установах та 

оплата за навчання у музичній школі;  
92688,11 -  це  оренда майна; 

3189,51 – це реалізація майна (здача макулатури та металобрухту закладами 

культури). 

70130- на придбання 83шт. сценічних костюмів. 

       Перелік закладів культури базової мережі місцевого  рівня затверджено рішенням 

сесії Лиманської міської ради 23.12.2016 р. 

      Відділом культури і туризму здійснено наданих законодавством повноважень у 

сфері культури: 

- Кількість отриманих заяв та звернень –  289  ,  

- Кількість  прийнятих нормативно-правових актів –493    , 

- Кількість отриманих листів  - 745    . 

      Відділом культури і туризму постійно координується робота всіх закладів культури  

з питань якісного обслуговування населення. В зв’язку з цим на розширених 

засіданнях ради відділу  протягом 2017 року розглядалися наступні питання: 

- «Про підсумки роботи відділу культури і туризму за 2016 рік та стратегічний 

напрямок розвитку відділу в умовах децентралізації»; 

- «Про стан функціонування КПСМНЗ «Музична школа м.Лиман» 

           - « Про підготовку закладів культури  до роботи в осінньо-зимовий період» 

           - «Участь у грантовій діяльності бібліотек Лиманської ЦБС» 

- «Про стан функціонування клубних установ відділу культури і туризму»; 

           - «Про стан роботи бібліотек в Лиманській ОТГ»; 

           - «Розвиток народної творчості в громаді»;  

           - «Про реорганізація клубної мережі» ; 

            - «Про проведення заходів щодо популяризації державних символів України,  

виховання поваги до них у суспільстві» ; 

           - «Розвиток культури та збереження культурної спадщини Лиманщини на 2017 

рік»;  

           - «Щодо виконання Регіонального плану з увічнення пам’яті захисників України 

на період до 2020 у Донецькій області» . 

 

       Кожного місяця для працівників закладів культури проходили  методичні дні, 
семінари в Лиманській ЦБС, клубних закладів, а 2 рази на місяць - наради  директорів 

закладів культури  міста. 

 

 Економічні показники в реалізації роботи відділу культури і туризму 
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На утримання закладів культури у 2017 році із міського бюджету по загальному 

фонду було виділено відділу культури і туризму Лиманської міської ради  тис.грн: 

 

 Затверджено  Надійшло  Витратили 

Клуби  4387,171 4179,913 4179,913 

Бібліотеки  2920,132 2796,0 2796,0 

Музей  352,843 303,368 303,368 

Музична школа  2673,384 2498,462 2498,462 

Апарат управління  260,496 250,049 250,049 

Бухгалтерія  564,472 543,851 543,851 

Інші заклади та свята 910,713 883,924 883,924 

 12069,211 11455,57 11455,57 

 

 

Надходження отримані як плата за послуги 237,811тис.грн.  

 у тому числі: 
Бібліотеки – 4,958 тис. грн.; 

Музей – 4,120 тис.грн.; 

Клуби – 122,416 тис.грн.; 

Музична школа – 106,316 тис.грн. 

 

Надходження отримані за іншими джерелами власних надходжень:  

благодійних внесків, грантів та дарунків – 428,491 тис.грн., у т .ч.: 

бібліотеки – 420,471 тис.грн. 

клуби – 0,419 тис.грн. 

свята – 7,6 тис.грн 

 

Із бюджету розвитку надійшло 2879,830 тис.грн. у т. ч.: 

Бібліотеки – 119,998 (підписка,  багатофункційні пристрої тощо ); 

Клуби – 2597,140 (капремонт фасаду МБК «Відродження» с.Дробишево, виготовлення  

7 проектно-кошторисних документацій з отриманням позитивних експертних звітів, 

пасажирський мікроавтобус, ноутбуки, кондиціонери, багатофункційні пристрої, 
костюми тощо) 

Музей – 13,350 (меблі)  
Бухгалтерія – 21,4  

Школа мистецтв – 108,703 (набори меблів та ноутбуки для теоретичних  класів тощо) 

 

Касових видатків на проведення  святкових заходів у 2017 році використано на суму 

883,924 тис  грн. 

 

На утримання клубних закладів було  витрачено: 

Заробітна плата – 2 663 780,26 грн. 

Нарахування на зарплату – 650 211,35 грн 

Придбано матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 228 749,30 грн 

Оплата газу – 28206,45 грн 

Оплата дров – 12342,12 грн 

Оплата електроенергії – 103 293,58 

Оплата послуг (крім комунальних) – 235 200,93 грн 

Оплата теплопостачання – 255 480,03 грн 



4 

 

Оплата водопостачання – 2295,56 грн. 

Всього по клубним закладам – 4 179 913,58 грн. 

 

На утримання бібліотек Лиманської ЦБС витрачено: 

Заробітна плата – 2 064 775,76 грн 

Нарахування – 481 206,97 грн 

Придбано предметів, товарів та інвентарю – 56 017,20 грн 

Послуги ( підписка, тощо) – 11 122,96грн 

Водопостачання – 1051,85 грн 

Відрядження – 695,05грн 

Оплата енергоносіїв – 182 182,20 грн 

Оплата теплопостачання – 45 576,97 грн 

Оплата електроенергії – 35 264,76 грн 

Оплата природного газу (ЦДБ) – 100 288,62 грн 

Всього по Лиманській ЦБС видатків – 2 796 000,14 грн. 

 

На утримання народного краєзнавчого музею м.Лиман витрачено: 

Заробітна плата – 148 775,62  грн 

Нарахування – 32 051,43 грн 

Відрядження – 600,00 грн 

Послуги (крім комунальних) –  35 456,08 грн 

Комунальні видатки – 54 260,46 грн 

Придбання – 32 225,30 грн (виставкові шафи, стільці, вішалки тощо) 

Всього на утримання  музею – 303 368,88 грн. 

 

На утримання музичної школи витрачено: 

Заробітна плата – 1 761 435,43 грн  

Нарахування -  407 618,46 грн 

Придбання – 133 140,00 грн (штори для актової зали, будівельні, господарські та 

канцелярські товари) 

Послуги (крім комунальних) – 43 647,65 грн 

Відрядження – 2 683,01 грн 

Комунальні платежі – 149 378,33 грн 

Всього  по музичній школі  – 2 498 462,88 грн 

 

На утримання  централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму витрачено: 

Заробітна плата – 371 885,01 грн 

Нарахування – 81 909,34 грн 

Придбання  предметів, матеріалів, інвентарю – 52 839,35 грн 

Послуги (крім комунальних) – 14 346,19 грн 

Відрядження – 0 грн 

Комунальні платежі – 21 471,86 грн 

Всього  по бухгалтерії -  543 851,75 грн. 

 

На утримання апарату управління витрачено: 

Заробітна плата – 186035,12 грн 

Нарахування на зарплату – 40927,73грн 

Канцелярія (папір, ящики для  здачі док-тів до архіву, папки тощо ) – 6059,5 грн 

Відрядження – 0 грн 

Утримання автотранспорту – 0 грн 
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Бензин – 0 грн 

Енергоносії – 15962,49 грн 

Електроенергія – 2703,42 грн. 

Послуги, зв'язок тощо – 6059,50 грн 

Всього  по апарату – 250049,23 грн.  

  

     У 2017 році було виготовлено 9 проектно-кошторисних документацій з отриманням 

позитивних експертних звітів на 8 капітальних ремонтів  клубних закладів і 1  звіт на 

реконструкцію. Також виконано «Капітальний ремонт фасаду  МБК «Відродження» 

селища Дробишево відділу культури і туризму» на загальну вартість будівництва – 

1174, 494 тис 5ел. 

 

 
 

№ Назва проекту Кошторисна 

вартість 

тис.грн 

Номер 

експертного 

звіту 

Дата 

експертного 

звіту 

1 Капітальний ремонт 

покрівлі МБК (міського 

будинку культури) селища 

Зарічне відділу культури і 
туризму Лиманської міської 
ради Донецької області , по 

5ел..Поштова 1а, 

смт.Зарічне м.Лиман 

447,191 05-0264-17 06.06.2017р. 

2 Капітальний ремонт м’якої 
покрівлі міського будинку 

культури селища Ярова 

відділу культури і туризму 

848,124 10-00902-17 28.08.2017р. 
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Лиманської міської ради 

3 Капітальний ремонт фасаду 

міського будинку культури 

«Відродження» селища 

Дробишево відділу 

культури і туризму 

Лиманської міської ради 

1174,494 10-00903-17 20.09.2017р. 

4 Капітальний ремонт будівлі 
центру культури і дозвілля 

села Рубці відділу культури 

і туризму Лиманської 
міської ради з 
використанням заходів 

термомодернізації 

1538,705 10-01070-17 07.09.2017р. 

5 Капітальний ремонт будівлі 
центру культури і дозвілля 

6ел.Горького відділу 

культури і туризму 

Лиманської міської ради з 
використанням заходів 

термомодернізації 

3101,657 05-0526-17 12.10.2017р. 

6 Капітальний ремонт 

приміщень будівлі МБК 

«Зеленоклинський 

(Коригування)» 

16393,068 10-01495-17 01.12.2017р. 

7 Реконструкція покрівлі 
сільського будинку 

культури селище Нове 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради, що 

розташований за адресою: 

6ел..Молодіжна , буд.4, 

6ел..Нове, Лиманського 

району Донецької області 

739,943 1001251-17 08.12.2017р. 

8 Капітальний ремонт будівлі 
сільського будинку 

культури с.Шандриголове 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради 

1796,372 01-01620-17 20.12.2017 

9 Капітальний ремонт будівлі 
СБК с.Крива Лука відділу 

культури і туризму 

Лиманської міської ради 

200,015 10-01463-17 08.12.2017 

 

Соціальні гарантії:  
Викладачам музичної школи була виплачена матеріальна допомога на 

оздоровлення та грошова винагорода, згідно ст. 57 ЗУ «Про освіту», виплачувалася 

20% доплата до ставки  за престижність праці.    



7 

 

       Працівникам  клубних установ,  народного краєзнавчого музею та 

бібліотекарям Лиманської ЦБС виплачена матеріальна допомога на оздоровлення до 

тарифної відпустки, на вирішення соціально-побутових проблем у розмірі 50% 

тарифної ставки та премії за підсумками роботи 2017 року.  

Бібліотечні фахівці також отримували 50 %  надбавку до  ставки за особливі умови 

праці. 
До Дня працівків культури  та майстрів народного мистецтва  всім фахівцім  всіх 

структурних підрозділів відділу культури (крім бухгалтерії) була виплачена премія у 

розмірі тарифної ставки. 

 

 

Робота Лиманської Центральної бібліотечної системи 

 

 Лиманська ЦБС протягом року працювала   на дотримання нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність бібліотечного закладу: Закону України  

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 01.01.2015р., «Маніфесту української 
бібліотечної асоціації» від 07.07.2015р., «Стратегія розвитку бібліотечної справи в 

Україні до 2025 року». 

      Показники: 

1. Читачі – 22713 

в т.ч. діти – 6313 

юнацтво – 2559 

2. Книговидача – 491295 

в т.ч. діти – 177636 

юнацтво – 52441 

3. Відвідування – 155833 

в т.ч. діти – 66726 

юнацтво – 13541 

4. Масові заходи – 679  

5. Платні послуги –1033,50 

6. Бібліотечний фонд – 316316 прим. 

     Лиманська ЦБС є структурним підрозділом відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради Лиманської ОТГ. Всі бібліотеки системи повністю входять до її складу. 

     Базова мережа Лиманської ЦБС становить 23 бібліотечні заклади: 

•  центральна міська бібліотека 

•  центральна дитяча бібліотека 

•  міські – 8 

•  сільські – 13 

Загальна кількість працівників складає 40 одиниць, кількість бібліотечних 

працівників – 36. 

За зайнятістю: повний робочий день – 20, неповний робочий день – 16 чоловік. 

     На території у 40 населених пунктах, що підпорядковані місту, за даними відділу 

статистики кількість населення становить: 

• всього – 42937 

     Матеріально-технічна база бібліотек : 
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- центральна міська бібліотека та Ямпільська селищна бібліотека мають зручний 

доступ для інвалідів; 

- Шандриголівській сільській бібліотеці підключили енергозберігаючі обігрівачі 

«Білюкс», Озернянській сільській бібліотеці – обігрівач УФО; 

- комп’ютери мають 5 бібліотек (кількість комп’ютерів всього – 20); 

- копіювально-розмножувальну техніку мають 9 бібліотек (всього – 13 

багатофункціональних пристроїв); 

- доступ до мережі Інтернет мають 5 бібліотек, кількість ком’ютерів, що 

підключені до Інтернету – 16; 

- кількість ком’ютерів для користувачів – 11; 

-  4 бібліотеки мають зону WI-FI. 

       Масові заходи бібліотек системи   

   Бібліотеки системи приєдналися до участі у Всеукраїнській акції «16 днів проти 

насильства», яка розпочалася з 25 листопада, Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію насильства відносно жінок, Дня прав людини. Зокрема, це були 

інформаційні заходи спрямовані на роз’яснювальну та соціально-психологічну 

допомогу найбільш незахищеним групам жінок, переселенцям та дітям, з метою 

попередження та ліквідації насильства. В центральній міській бібліотеці проходять 

зустрічі з психологом за темою  «Ніхто не залишається поза увагою», де кожен 

бажаючий має змогу отримати всю необхідну інформацію, яка дозволить йому 

уникнути життєвих проблем.  

     В центральній дитячій бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка, в міській бібліотеці філії № 1 у 

ході заходів учні дізналися про свої права та обов’язки, а також про відповідальність, 

яка передбачена для неповнолітніх правопорушників, отримали інформацію та 

телефони «гарячої лінії» до поліції, найближчих медичних закладів та центрів 

соціальної служби сім’ї, дітей та молоді, якщо хтось зазнав насильства чи став його 

свідком. Присутні дізналися, що можна зробити, хто може допомогти та які 

можливості існують для підтримки дітей, що постраждали від насильства. 

        У зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів та з метою гідного вшанування 

пам’яті жертв вчиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду 

Українського народу – Голодомору 1932 – 1933 років, голодоморів 1921 – 1922, 1946 – 

1947 років в Україні всі бібліотеки Лиманської ЦБС приєдналися до 

Загальноукраїнської акції «Засвіти свічку». 

     До уваги всіх категорій відвідувачів бібліотек представлені тематичні виставки про 

трагічні події 1932 – 1933 років «Скорботна свічка пам’яті святої» (Колодязянська), 

«Великий голод – вічний гріх» (ЦМБ), виставка-реквієм «І плакав світ…» (міська 

бібліотека філія №1), «У пам’яті скорботний 33-й» (Дробишевська), «Стоїть в скорботі 

мати – Україна біля могил своїх дітей стоїть» (Ставчанська) які ще раз змусили 

кожного читача згадати ті трагічні для України 1932-1933 роки та помолитися за 

кожну невинно загублену душу. На виставках представлені офіційні документи та 

матеріали, дослідницькі нариси, спогади і свідчення тих, хто пережив жахи великого 

голоду, твори художньої літератури, образотворчого мистецтва, статті з періодичних 

видань. З початком перебудови тема Голодомору стала більше висвітлюватися в 
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Україні, про це і розповідають книги представлені на виставці. Мета: виховання у 

молодого покоління полікультурних, загальнолюдських цінностей як основу  

формування громадянина-патріота України, формування та розвиток історичної 

пам’яті поколінь. 

       Інформаційна хвилина «Скорботна свічка пам’яті святої» (міська бібліотека філія 

№ 7, Олександрівська, Новоселівська, Зарічнянська, Дробишевська-1, Ставчанська, 

Озернянська) розкрила трагічні події нашої історії, страшні статистичні дані 

жахливого хронометру смертей від голоду. На знак скорботи за невинно загиблими 

душами присутні вшанували пам’ять голодомору хвилиною мовчання і запалили 

свічку пам’яті.  
           

      Для учнів 9-В класу ЗОШ № 2  у ЦМБ пройшла година-спомин «Чорні крила 

Голодомору». Бібліотекар та вихованці гуртка «Літературне краєзнавство» Сич 

Катерина та Сумченко Вероніка, докладно розповіли про найжахливішу трагедію в 

історії людства –       голодомор-геноцид 30-х років, розкрили тему репресивних 

заходів знищення українського селянства та про страшні події того часу на Донеччині. 

Присутні переглянули документальний фільм «Свідчення тих, хто вижив», лунали 

вірші у виконанні Богдана Ступки (відеозапис).   

     У загально - освітній школі № 2 для 

учнів 7-Б класу працівники центральної 

дитячої бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка 

провели захід – погляд з минулого 

«Пам’ять про голодні роки». В ході  

заходу учні поглибили свої  знання про 

роки в період Голодомору 1932-1933 

років в Україні, його причини та 

наслідки для українського народу.   

     Тематична година «Наша біль – 

наша пам’ять» (Ярівська),  (Дробишевська, Карпівська) розповіла про історію 

бурхливого XX століття голодомор 1932-1933 років в Україні, який був не випадковим 

явищем, а наслідком цілеспрямовано 

застосованого більшовицькою владою терору 

голодом, тобто геноцидом.   

     Ямпільська бібліотека провела урок-реквієм 

«Немов прокляття ожива рік 33-й. Голод! Голод!», 

де бібліотекар розповіла про страшні події 32-33 

років, хто винен у штучному голодоморі, події та 

наслідки; Лиманщина у роки лихоліття, особисті 

спогади жителів селища про голод та колективізацію; перегляд фільму «І ридав 

Господь»;   

     З 2015 року Указом Президента України 

установлено святкування Дня захисника України. 

Міська філія № 1 презентувала відвідувачам 
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бібліотеки книжкову виставку «Їм історія належить…», Колодязянська патріотичну 

виставку «Ми нащадки славного роду», матеріали яких представили літературу і 

періодичні видання, що знайомили з історією виникнення, розвитку й сучасного стану 

збройних сил нашої держави, розповіли про сторінки її слави, героїчні подвиги в боях. 

В бібліотеках системи проведені огляди періодики, інформаційне досьє «Був час коли 

за Україну вмирали» (Ставчанська, Ярівська, Олександрівська), історичні уроки «Вони 

згасли як зорі» (Дробишевська-1, Карпівська). На заходах відвідувачі були 

ознайомлені з короткою історією свята та основними новинами з життя українських 

воїнів. Головна місія заходів: виховувати у підростаючого покоління повагу до 

героїзму, відваги, вшановувати всіх учасників захисту Батьківщини. 

Урочисто та зворушливо пройшов святковий концерт «Прагнемо миру в Україні» в 

Дробишевській ЗОШ спільно з бібліотечними працівниками та БК «Відродження» і 

«Сучасник». На свято завітав учасник АТО – Бутов Артем Вікторович, який поділився 

власними спогадами та враженнями про події бойових дій. Учні задавали безліч 

питань, співбесіда була пізнавальною та зворушливою. Далі відбувся святковий 

концерт, запрошені гості і діти висловлювали слова вдячності мужнім воїнам за мир на 

нашій землі. Наприкінці заходу хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх 

загиблих героїв, які  віддали свої життя  за незалежність і цілісність нашої держави. 

 

        Напередодні значимих для українців 

свят – Дня захисника України, Дня українського 

козацтва  читачі бібліотек взяли активну участь 

в патріотизму уроці «Покрова – свято 

козацьке» Торська НВК (Зарічнянська 

бібліотека), історичній вікторині «Що таке 

козацький курінь?» (Ярівська), розважальному 

конкурсі «Ми нащадки славного роду» 

(бібліотека с. Нове), дні козацтва «Святкуємо день українського козацтва» 

(Новоселівська), калейдоскопі розваг «Веселі історії козацького життя» (Ямпільська, 

Ставчанська). Під час заходів використані мультимедійні матеріали, з яких присутні 

дізналися про маловідомі факти з історії козаччини, про видатних ватажків та 

гетьманів тих давніх славетних часів, про минуле 

українського народу, корені нашої духовності, про 

неньку-матір – Запорозьку «Славну Січ». Спортивно-

розважальні ігри проведені в Ставчанському та 

Ямпільському НВК. Під час заходів присутнім 

розповіли про героїв антитерористичної операції.  

Мета заходів: поглибити знання учнів про традиційні 

свята українців, звичаї, обряди, народні ігри та забави; виховувати прагнення бути 

сильними, сміливими та дружніми; розвивати бажання у дітей вести здоровий спосіб 

життя. 

 В ЦКД ім. Горького сумісно  з ЦМБ пройшов  

захід «Козацькі розваги»,в якому прийняли участь 
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учні гімназії та ЗОШ № 2 (9-10кл.). Почесними гостями на заході була команда 

Торської ЗОШ, Вони переможці обласного конкурсу. Хлопці та дівчата приймали 

участь в різноманітних конкурсах та змаганнях. ЦМБ презентувала відвідувачам  

книжкову виставку «Українці несуть мир», на якій були розкриті питання соціальної, 

військової, політичної державотворчої діяльності українського козацтва від 

найдавніших часів до сучасності. Висвітлювалися питання соціально-економічної 

історії, суспільного устрою життя та побуту запорозького козацтва, природні умови 

Запорозької Січі.   

Свято-конкурс «Мир без насилля, без тривог і без сліз» провели працівники  

Центральної дитячої бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка в дитячому садку № 1. Присутні на 

заході були: діти зі старшої та логопедичної груп ДНЗ. На заході малеча дізналася про 

козаків, їх життя, традиції та уподобання. 

    

  В міській бібліотеці № 1 для вихованців дитячого садка пройшов захід  нумо 

пострибаймо «Сильні, сміливі, надійні», а для дітей середнього шкільного віку 

проведено свято козачка «Хай із козачка виросте козак».   Бібліотекарі розповіли про 

славне минуле українського козацтва, а також про наше сьогодення та про сучасних 

воїнів України, які пережили і витримали тяжкі бої в зоні АТО. 

     Для учнів 8-В класу ЗОШ № 2 у центральній дитячій бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка 

відбулася година мужності «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й 

живе». Почесним гостем став учасник Революції гідності В.І. Зайцев. Розпочався захід 

флешмобом  , очевидець та учасник Революції Гідності Зайцев В.І. розповів присутнім 

про події на Майдані, про людей, які  боролись за ідею. Присутні, переглянувши 

відеоматеріал, який наглядно розкрив жахливі події тієї  найстрашнішої ночі, 

вшанували пам’ять загиблих  героїв України.     

  У ЦМБ до Дня гідності і свободи пройшов урок мужності «Майдан – мужність, воля 

та біль». Присутні відвідувачі територіального центру соціального обслуговування  м. 

Лиман зі спеціалістом Светозаровою Р.І. та активні читачі бібліотеки.   

  До Дня Збройних Сил України у Лиманській загальноосвітній  школі-інтернаті № 34 

відбувся захід – спортивні змагання «Захист Батьківщини – святий обов’язок кожної 

людини». Присутні на заході були учні 1-6 класів.   

      Для підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а також для  знищення рівня 

смертності внаслідок ДТП і ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього 

руху та зменшення дорожньо-транспортного травматизму бібліотеки системи 

приєдналися до проведення другого етапу Загальнонаціонального Тижня безпеки 

дорожнього руху.  

15 листопада у ЗОШ № 2 для учнів 4-х класів проведена гра-подорож «Руху правила 

єдині поважати їх повинні», яку провели і підготовили працівники центральної дитячої 

бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка.   

     В Ямпільській селищній бібліотеці проведена відео лекція «Мій друг – дорожній 

рух». Бібліотекар  познайомила молодших школярів з літературою по безпеці 

життєдіяльності, правилам дорожнього руху та протипожежної безпеки.   
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    16 листопада для учнів 9-А класу ЗОШ № 2 у ЦМБ пройшов інформаційний 

калейдоскоп «Знання правил дорожнього руху – запорука безпеки на дорозі».   

      В межах заходів до Всеукраїнського тижня права проведено: правовий  урок  

«Мене береже мій закон», пізнавальну гру «Чорний ящик» (міська бібліотека філія № 

1), правознавчу годину «Попередити і запобігти» (Рідкодубівська, Озернянська), 

круглий стіл «Я маю право знати свої права» разом з вчителем НВК селища Нове, 

правознавчі вікторини «Знавці правознавства (Шандриголівська), «Скринька  

запитань» (міська бібліотека філія № 1).  

   Для учнів 3-х класів у ЗОШ № 2 проведена  правова година «Закон на сторожі 

дитинства» (Центральна дитяча бібліотека ім. Т.Г. Шевченка ). 

   В рамках правознавчого клубу «Закони нашого життя» міська бібліотека філія № 1 

провела чергове засідання для старшокласників ЗОШ № 3. На захід завітали 

спеціалісти обласної юстиції Ірина Юріївна та Олена Сергіївна, які доступно і 

професійно познайомили членів клубу (учнів 10-11 класів) з всеукраїнським 

просвітницьким проектом  

Міністерства юстиції України «Я маю право». Мета цього проекту – підвищити рівень 

знань щодо прав молоді у різних сферах життя, підвищити правову свідомість та 

спроможність захищати свої права.  Учні дізналися від спеціалістів про свої права та 

обов’язки, а також про відповідальність, яка передбачена для неповнолітніх 

правопорушників, які правопорушення здійснюються сьогодні найчастіше, розглянули 

їх причини та наслідки.            

        В ЦМБ пройшла зустріч старшокласників з правоохоронцями «Що буде зі мною, 

якщо?». На захід були запрошені представники відділу пробації при Міністерстві 

юстиції. Учні з цікавістю слухали розповідь спеціалістів відділу пробації, переглянули 

відеофільм про життя  важких підлітків та ділилися життєвими історіями про 

однолітків.   

    В рамках проекту Міжнародної організації з Міграції (МОМ) Посольства Японії в 

Україні «Підтримка стабілізації громад, що зазнали конфлікту на Донбасі» 

завершилася реалізація проекту «Територія Є: бібліотека – територія єднання». Метою 

проекту  було створення майданчику для громадських активностей, які підвищили 

соціальну згуртованість і активність громади, сприяли інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб, що постраждали від конфлікту на Сході України, подолали бар’єр 

для культурного розвитку людей з інвалідністю, підвищили б згуртованості всіх членів 

громади, в тому числі членів ВПО та людей з інвалідністю, а також здійснити ремонтні 

роботи на об’єкті соціальної інфраструктури. За цей час було відремонтовано 

читальний зал, абонемент, хол. Введено в експлуатацію туалет та встановлено пандус. 

В приміщеннях встановлені нові міжкімнатні двері, вікна, покрита плиткою підлога, 

пройшла заміна електропроводки, стелі. В рамках проекту для проведення соціальних 

заходів були придбані нові меблі, стільці, столи, переносні вітрини. Для Інтернет – 

центра придбано  комп’ютери-4, ноутбуки-2, принтери-2, фотоапарат, проектор, екран, 

відеокамера,акустична система. В читальній залі  встановлена нова шафа з логотипом 

«Лиман». В ході проекту було використано близько 1,0 млн. грн., а громада Лиману 

допомогла в підведенні води, заміні даху будівлі та вікон у приміщеннях не задіяних 
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проектом та була надана допомога у проведенні Дня довкілля біля бібліотеки. 

Центральна міська бібліотека тепер справжній майданчик для спілкування, діалогу і 

співпраці.  

         По завершенню проекту ініціативна група ЦМБ «Територія Є» прийняла участь в 

третій хвилі проектів Міжнародної 

організації з міграцій «Підтримка 

згуртування та розвиток громад, що 

зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» 

і написала новий проект «Територія 

єднання». Проект отримав схвальну 

оцінку, і розпочав роботу у липні 2017 

року. Розрахований він на 9 місяців, до 

березня 2018 року. Мета проекту 

створити рівні можливості та підвищити 

рівень толерантності соціуму до людей з особливостями, сприяти інтеграції людей з 

інвалідністю у громаду, виховати взаємну повагу молоді, людей похилого віку, людей 

з інвалідністю. Долучити до участі у заходах людей з уразливих груп, ВПО та 

підвищити активність сім’ї у громаді, налагодивши порозуміння і діалог між 

поколіннями, активізувати громадську свідомість, через нові напрямки соціального 

згуртування 

                                  Народний краєзнавчий музей 

    Робота музею була спрямована на збереження культурної спадщини і 
поповнення фонду, популяризацію історії краю, велась відносно знаменних дат 

вітчизняного та місцевого значення і характеризувалась різноманітністю форм і 
методів музейної справи. Пріоритетним напрямком було національно-патріотичне 

виховання школярів та молоді. 
   До роботи були долучені активісти, громадськість: діє рада музею із 9 чол. на чолі з 

головою Щербаком Ю.Г.,5 ініціативних груп в кожному залі, загальною кількістю 14 

чол. До пошукової і дослідницької роботи долучені досвідчені краєведи Кислов В.П., 

Мороз В.К., Пасічник М.І., Маслій В.У. та ін.. 

    Протягом року вони публікували свої матеріали в місцевій газеті «Зоря», 

спеціальних альманахах та видавали окремі публікації і книги. 

   Одна із головних функцій діяльності музею  -   організація виставок – тематичних, 

творчих. Наряду з традиційними, декоративно-ужитковими, наприклад «Прекрасное 

творенье женских рук» (до 8 Березня), «Світ дитячих талантів» (до Дня захисту дітей), 

«Біблейські сюжети у творчості  лиманців»(до Великодня),  «Творчість залізничників», 

що відкривали нові імена митців, діяли і пересувні. Серед таких, насамперед, 

національно-патріотичного змісту  - «Доторкнувшись, бачу» (скульптури видатних 

українців), «Люди Свободи» (інформаційно- просвітницькі стенди), а також інші, що 

викликали великий інтерес відвідувачів: «Милуюсь я тобою, рідний край» 

(персональна виставка картин художника з м. Слов’янськ Шапошника В.Я.) ,  

«Народна майстерність українського Донбасу» творчого об’єднання «Берегиня» з 

м.Бахмут, «Зимова фантазія» клубу-студії «Слов’яни». Як завжди, у День міста 
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організовувались виставки картин, як у музеї «Серцю милий край» (фото -Довгій 

Л.М.), так і виїзна виставки картин місцевих художників і робіт майстрів декоративно-

ужиткової творчості. 

   Інформаційно-історичну функцію виконували створені в музеї експозиції, 

здебільшого, до значних дат і історичних подій:  «Афганська війна у долях лиманців», 

«Частина Кобзаревої епохи», «Спротив геноциду»,«Пам'ять, що не підлягає забуттю» 

(до 9 Травня), «Космічні шляхи українських космонавтів», «Лиманщина вшановує 

пам,ять загиблих земляків-учасників АТО», «Літературні надбання земляків» , 

«Лиманські краєведи про спротив місцевих жителів у роки революційних подій 1917-

1921рр.», «З Україною в серці» (борці за свободу і рідну мову на Лиманщині на 

поч..ХХст. та ін.. 

    Найбільшим попитом  серед різноманітних верств населення користувались і 

екскурсії: оглядові (по всіх залах музею); цільові (для окремих груп працюючих і 

учнів); тематичні (до знаменних іІ історичних дат), наприклад, «Визволення 

Краснолиманщини від фашистських загарбників», «Краснолиманські залізничники в 

роки Другої Світової війни» , «Переможна весна у долях краснолиманців», «Україна в 

полум,ї Другої Світової війни», «Народні промисли минулого»,  «Л.Д.Кизим  - зоряний 

син Лиманщини», «Залізниця - серце мого міста», «По містах дивовижної природи 

рідного краю», «Визволення міста від сепаратистських формувань», «Археологічні 

знахідки на території Лиманщини», екскурсія-гра «Подорожуємо у Кобзареву епоху»; 

театралізовані, напр..»Зимові свята на Україні», «Так відзначають Великдень на 

Україні» і ін.. 

   Масові заходи проводились з використанням сучасних технічних засобів і були 

підпорядковані знаменним датам і визначним подіям, наприклад, до Дня визволення 

міста, Донбасу, України від фашистських загарбників, а також такі як тематична 

програма «Революції, що змінили Україну» (про Помаранчеву та революцію Гідності), 

на якій демонстрація відео сюжетів перемежовувалась з розповіддю безпосередніх 

учасників тих подій. Традиційно, за участю музею біля пам,ятного знаку жертвам 

голодомору проводиться акція і тематична програма «Забуттю не підлягає». 

Напередодні професійного свята залізничників пройшла зустріч молоді з 

прославленими трударями «Рівняймось на героїв праці». 

   Використовуючи відповідні матеріали основного фонду музею, з успіхом пройшли 

відео програми: «Зоряні стежки Л.Д.Кизима», «Полум’я Другої Світової війни на 

українській землі», Вахта пам’яті земляків-Героїв-визволителів у Др.Св.війні, « 

Красоти рідної країни» за участю тих, хто подорожував по містах України.  

   Багатолюдно було на святковій програмі «Творчість єднає серця», майстер-класі 

вишивальниць. Тісна співпраця з літоб’єднанням «Промінь» сприяла проведенню 

цікавих заходів: літературні читання «Пам’ять серця» біля меморіалу «Батьківщина-

Мати» 8 травня, літературно-краєзнавча програма «Душа моя-це рідна мова», 

презентація книги М.І.Пасечника «Придінців’я: солов’їне і вічне», тематична програма 

«Літературна Лиманщина часів Української революції 1917-21рр.» 

      Краєзнавці і активісти були долучені до дослідницької роботи, вони опублікували 

декілька матеріалів у міській газеті «Зоря», спец.альманахах та видали окремими 
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збірками. Особливу активність проявив голова ради музею Щербак Ю.Г., який зібрав 

матеріали про історію підприємств міста, про прославлених трударів краю, а також на 

тему «Головні залізничні професії минулого». 

  Покращилась матеріально-технічна база: придбані виставочні шафи, м,який куток, 

стільці і вішаки. 

                                Охорона культурної спадщини 

 

            Відділом  культури  і  туризму  Лиманської міської ради,  який  виконує  

функцію  органу  з  питань  охорони  культурної  спадщини  в  громаді  ведеться  

робота  спрямована  на  виконання  завдань,  визначених  Законом  України  «Про  

охорону  культурної  спадщини». 

На території   Лиманської міської ради на державному обліку знаходиться 53 

пам’ятки історії, з них 2 входять до складу комплексів. Враховано 318 об’єкта 

археології.  
Всі пам’ятки історії мають науково-облікову документацію.  Пам’ятки, 

розташовані на території міської ради, знаходяться в оперативному управлінні КП 

«Краснолиманський Зеленбуд». З балансоутримувачами укладені охоронні договори. 

Протягом 2017 року КП «Лиманський Зеленбуд» були проведені поточні 
ремонти на пам’ятках історії (покраска, побілка), приведена територія навколо 

пам’яток у належний стан. 

За висновками археологів Донецькиого обласного краєзнавчого музею 

надавалися  археологічних висновків. 

Спільно з обласним краєзнавчим музеєм виготовлено 44 паспорти на об’єкти 

культурної спадщини (15-поселення, 29- кургани).   

 

 

                                     КПСМНЗ «Музична школа  м.Лиман»       

 

      В школі працює  23 викладача: 18 штатних працівників та 5 сумісників. 

Обслуговуючий персонал: завідувач господарством ( він же за суміщенням  секретар 

на 0,5 ставки), техпрацівники (2), настроювач музичних інструментів, робітник з 

комплексного обслуговування приміщень. 

Контингент учнів у 2017 році – 195 учнів. 

Існують такі відділи: 

№                     відділи учні викладачі 
1 фортепіанний 102 12 

2 народний 40 5 

3 оркестровий 19 3 

4 теоретичний клас 195 1 

5 клас сольного співу 26 1 

6 клас хорового духовного співу 8 1 

 

У липні 2017 року міська рада придбала для музичної школи будівлю загальною 

площею 1126,2 кв.м., яку передали в оперативне управління відділу культури і 

туризму.. 



16 

 

Кількість учбових класів – 18,  концертний зал - 1 .  

Філії: 

ЗОШ  № 3 – клас фортепіано;  

міська дитяча бібліотека – клас фортепіано та сольного співу. 

Працюють творчі колективи учнів та викладачів: хор (молодша та старша групи),  

вокальний ансамбль, ансамбль скрипалів, ансамбль народних інструментів (учнівський 

склад), ансамбль народних інструментів «ФАіТОН» ( викладачі). 

Українською  мовою ведеться  ділова  документація, проводяться лекції-концерти. 

На протязі 2017 року учнями і викладачами школи було проведено 47 концертів, 

лекцій-концертів для вихованців дитячих садків, учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл. 

                                Основні досягнення за 2017 рік: 

- школа отримала власну будівлю; 

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

конкурсах: 

 

Січень  – Міжнародний фестиваль-конкурс «Соняшник» , м. Київ.  

             Гран-Прі – Шепель Олена (8 кл.сольн. спів, викл. Лучанінова Г.М.) 

                                  Грипась Софія (5 кл.гітара, викл.Лучанінова Г.М.) 

             І місце –      Погребняк Олена (2 кл.сольн. спів, викл.Бахіна Н.В.) 

                                   Калініна Лілія ( 2 кл.сольн.спів, викл.Бахіна Н.В.) 

                                   Литвинова Поліна (3 кл. сольн.спів, викл.Бахіна Н.В.) 

                                  Тиха Дарина (4 кл.сольн.спів, викл.Бахіна Н.В.) 

                                   Тернова Ксенія (3 кл.ф-но, викл.Галушко Г.А.) 

               ІІ місце –   Єнікеєв Данило (3кл.ф-но, викл.Чакова М.А.) 

                                   Скиба Єлизавета (5 кл.сольн.спів,викл.Бахіна Н.В.) 

 

Лютий – Міжрегіональний конкурс вокалістів «Мистецький арсенал»,                      м. 

Слов’янськ             

                 Дипломанти:  Кононенко Валерія (2кл.сольн.спів,викл.Бахіна Н.В.) 

                                            Ковальова Ірина (2 кл.сольн.спів, викл.Бахіна Н.В.) 

 

                Міжнародний фестиваль-конкурс «GrandMusicFest», м. Харків. 

                 Лауреат ІІІ ст. – Шлапакова Катерина ( 2 кл. ф-но, викл.Янова І.І.) 

 

Березень -  Міжнародний фестиваль-конкурс «Соняшник»,  м. Київ. 

                  Гран-Прі – викл.кл.фортепіано Єфременко Д.Б. 

                                       викл.кл.фортепіано Шкуратова А.В. 

                   ІІ місце – Куліков Ілля (3 кл.акордеона, викл.Мохнатова І.Г.) 

                                      Гипич Артем (6кл. акордеона, викл.Мохнатова І.Г.) 

 

                    Огляд-конкурс піаністів «Бахмутська весна», м. Бахмут. 

                    Лауреат ІІІ ст. – Титов Максим (7кл.ф-но, викл. Мазанік Т.Ю.) 
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Квітень -   огляд-конкурс «Весняна рапсодія» , м. Торецьк. 

        Лауреат І ст. – Грипась Софія (5 кл. гітара, викл. Лучанінова Г.М.) 

 

   Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряний олімп»,  м. Полтава 

         Лауреат ІІ ст. – Тернова Ксенія (3 кл. ф-но, викл. Галушко Г. А.) 

 

Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський диво грай»,  м. 

Переяслав-Хмельницький 

            Лауреат ІІ ст. – Шкуратова Анастасія – викладач фортепіано 

 

Міжрегіональний фестиваль ансамблевої музики «Нас музика з’єднала»  

             Лауреати ІІ ст. – вокальний ансамбль «Веселка» ( кер. Бахіна Н. В.) 

             Фортепіанний ансамбль викладачів – Андаран Н. Б., Шкуратова А. В. 

 

ІV Відкритий фестиваль-конкурс виконавства на народних інструментах «Карабиць-

Фест», м. Торецьк 

           Лауреат І ст. – анс. народних інструментів учнів (кер. Мохнатова І. Г.) 

 

ІХ Обласний відкритий конкурс дитячого вокального мистецтва «Весняні барви»,  м. 

Краматорськ 

              Лауреати ІІІ ст. – Тиха Дарина, уч. 4 кл. (викл. Бахіна Н. В.) 

                                            Вокальний ансамбль «Веселка» (кер. Бахіна Н. В.) 

 

Огляд-конкурс «Бахмутська  весна»,  м. Бахмут 

              Лауреат І ст. – Проценко Валерія, уч. 5 кл. музична література     (викл. 

Галушко Г. А.) 

 

Травень – ХІV Міжнародний благодійний фестиваль-конкурс «Квітуча Україна», 

  м. Київ 

               Лауреати І ст. – вокальний ансамбль «Веселка» (кер. Бахіна Н. В.) 

                             Погребняк Олена, уч. 2 кл. сольний спів (викл. Бахіна Н. В.) 

                Лауреат ІІ ст. – Тиха Дарина, уч. 4 кл. сольний спів (викл. Бахіна Н. В.) 

 

Червень – Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 
творчості 

                           Лаурет ІІІ ст. – Тернова Ксенія, уч. 3 кл. ф-но (викл. Галушко Г. А.) 

 

Жовтень –Міжнародний фестиваль-конкурс «Барвиста осінь»,  м. Київ 

                     Лауреати І ст. – вокальний ансамбль «Веселка» (кер. Бахіна Н. В.) 

                                   Погребняк Олена, уч. 3 кл. сольний спів (викл. Бахіна Н. В.) 

                                    Тиха Дарина, уч. 5 кл. сольний спів (викл. Бахіна Н. В.) 

                     Лауреати ІІІ ст. – Федоренко Дарина, уч. 2 кл. сольн. співу та Литвинова Поліна, 

уч. 5 кл. сольн. співу (викл.  Бахіна Н.В.) 

                                               

Листопад – Всеукраїнський спеціалізований фестиваль-конкурс «Українське 
намисто»,  м. Краматорськ 

                Лауреати ІІ ст. – Корчака Едуард, викладач класу сольного співу 

                        Голубоцька Вікторія, уч. 4 кл. скрипки (викл. Пономарьова Н. В.) 
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                        Доренська Анжела, уч. 1 кл. скрипки (викл. Пономарьова Н. В.) 

                  Дипломанти І ст. – ансамбль народних інструментів учнів (кер.    Мохнатова І. Г.) 

                         ЗубенкоЮліанна, уч. 5 кл. ф-но (викл. Мазанік Т. Ю.) 

                         Титов Максим, уч. 8 кл. ф-но (викл. Мазанік Т. Ю.) 

                         Тернова Ксенія, уч. 4 кл. ф-но (викл. Галушко Г. А.) 

                  Дипломанти ІІІ ст. – Чуприна Катерина, уч. 2 кл. сольний спів (викл.   Корчака Е. 

В.) 

                           Куліков Ілля, уч.  4 кл. акордеона (викл. Мохнатова І. Г.) 

 

Грудень – Відкритий регіональний конкурс «Мистецький арсенал»,  м. Слов’янськ  

                  Лауреати ІІІ ст. – Коловоротна Єлизавета, 0 кл. ф-но (викл. Янова І. І.) 

                                              Гавришов Дмитро, уч. 3 кл. гітари (викл. Анісімов Є.Є.) 

                                   Доренська Анжела, уч. 1 кл. скрипки (викл. Пономарьова Н. В.) 

                                 Голубоцька Вікторія, уч. 4 кл. скрипки (викл. Пономарьова Н. В.) 

                  Дипломанти І ст. – Єнікеєв Данило, уч. 4 кл. ф-но (викл. Чакова М. А.) 

                                            Доренська Анастасія, уч. 1 кл. скрипки (викл. Зоріна Н. С.) 

                                              Доренський Данило, уч. 1 кл. скрипки (викл. Зоріна Н. С.) 

 

- успішна атестація керівників школи  в обласному управлінні культури і туризму  м. 

Краматорськ; 

- придбали музичні інструменти (електричне піаніно), нові меблі для теоретичних 

класів, два ноутбуки, БФП, двері вхідні, штори для концертного залу; 

- ремонт туалетних кімнат, придбали вуличний туалет; 

- часткова заміна труб опалювальної системи, встановлено  тепловий лічильник. 

                             

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 (побудова дитячого майданчику, заміна огорожі); 

- оновлення меблів; 

- придбання нових інструментів; 

- типові навчальні плани виконуються лише на 59,8 %. 

                                        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 клубних формувань 213 з них 136 дитячих, учасників формувань – 2029 

з них дітей 1388. Три  колективи з званням «народний». Один танцювальний колектив 

зі званням «зразковий». Народних умільців 162 з них 15 дітей . Проведено 1344 заходи, 

з них 682 для дітей. На заходах були присутні 104214 чоловік, з них 39498 дітей.     

На засіданнях Ради відділу культури і туризму для розгляду були підготовлені 
матеріали по основним проблемам, що вирішувались протягом року: 
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- «Про реорганізація клубної мережі» - І квартал; 

- «Про проведення заходів щодо популяризації державних символів України, 

виховання поваги до них у суспільстві» - ІІ квартал; 

- «Розвиток культури та збереження культурної спадщини Лиманщини на 2017 рік» -  

ІІІ квартал; 

- «Щодо виконання Регіонального плану з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2020 у Донецькій області» - IV квартал. 

    У 2017 рік МБК «Відродження» взяв участь у конкурсі грантів від управління сім’ї 
та молоді Лиманської міської ради.   Проект «Молодь Дробишеве за творчість та 

добро!» був спрямований на створення на базі МБК «Відродження» гуртка 

«Зернятко»(внесок грантодавця 10 000 грн). Проект «Моє ти селище колиско моя 

рідна!» був спрямований на відновлення в МБК «Відродження» краєзнавчого музею 

селища Дробишеве (внесок грантодавця 10 000 грн).  
  

             Методичний відділ та ЦКД ім. Горького разом із соціальними партнерами 

провели спільні програми для семінарів та методичних днів робітників культури. 

Протягом року пройшли семінари   на базах закладів культури. Протягом 2017 року  

проведено стажування клубних працівників згідно 5-ти денної програми стажування 

на базі організаційно-методичного відділу (ЦКД ім. Горького).  

Розповсюджено роботу кращих творчих колективів клубних закладів міста та району:  

 

Проведення культурно-мистецьких заходів клубними закладами протягом 2017 р. 

 

 До Новорічних та Різдвяних свят,До Дня Героїв Крут,До Дня Соборності України,До 

Дня визволення міста від нацистських загарбників, До Дня  вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав,До Дня Героїв Небесної сотні,ДоМіжнародного 

Дня рідної мови,До свята Масляної,До 85-річниці жертв Голодомору 1932-33 років в 

Україні,До Міжнародного жіночого дня,До річниці з дня народження Т.Г.Шевченко, 

До Дня українського добровольця,До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років та вшанування пам’яті їх учасників .  

До Дня гумору, 

Обласний семінар клубних працівників та методистів:  

02.04.2017 року  на базі ЦКД ім. Горького пройшов обласний семінар для керівників і 
методистів клубних закладів за темою «Великодні свята на Донеччині 
До Дня космонавтики:  

12.04.2017 в сквері ім. Л.Д. Кизима пройшов мітинг та покладання квітів до бюсту Л.Д. 

Кизиму з нагоди річниці з дня першого польоту людини в космос і до Дня авіації та 

космонавтики.  

До 500-річчя Реформації,До Дня Великодня, 

До річниці Чорнобильської катастрофи: 

26.04.2017 р. о 10.00 год. в ЦКД ім. Горького пройшов мітинг  «Чорнобильський 

набат». На мітингу були присутні міський голова П.Ф.Цимідан, представники міської 
організації «Союз Чорнобильців», представники організацій, закладів, громадськість, 

учні ЗОШ.  

Мітинг, присвячений  перепохованню останків воїнів,  загиблих в роки Другої Світової 
війни 1939-1945 років:30.04.2017 р. о 10.00 год. на обласному військовому пам’ятно-

меморіальному кладовищі міста Лиман пройшло перепоховання останків воїнів,  

загиблих в роки Другої світової війни 1939-1945 років. Учасники мітингу керівництво 

Донецької облдержадміністрації, Лиманської міської ради, ветерани Другої Світової 
війни, представники Слов’янського об’єднаного військового комісаріату та обласної 
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комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, представники 

духовенства, учні шкіл та молодь навчальних закладів, представники громадських 

організацій і підприємств, жителі міста Лиман. 

До Дня Пам’яті та Примирення, 

До Дня Перемоги:Церемонія підняття Державного Прапора України та Прапора 

Європейського Союзу з нагоди ухвалення рішення Ради міністрів ЄС щодо скасування 

візових вимог для громадян України: 11.05.2017р. о 13.00 год. біля адміністративної 
будівлі Лиманської міської ради відбулася церемонія підняття Державного Прапора 

України та Прапора Європейського Союзу з нагоди ухвалення рішення Ради міністрів 

ЄС щодо скасування візових вимог для громадян України. На заході були присутні 
секретар міської ради Каракуц Т.Ю. заступники міського голови, депутати міської 
ради, громадськість, представники організацій, закладів, установ. Перед присутніми 

виступила секретар міської ради Т.Ю.Каракуц. 

Другий тур фестивалю дитячої творчості «Джерело талантів -2017»:  

21.05.2017 р. о 10.00 год. в ЦКД ім. Горького пройшов районний фестиваль дитячої 
творчості «Джерело талантів-2017».  . У фестивалі взяли участь учасники художньої 
самодіяльності закладів клубного типу міста та району.   

До Дня Європи: 

- Колектив ЦКД Горького прийняв участь у обласному заході  святкування Дня 

Європи в м.Покровськ (Франція)   

До Дня визволення населених пунктів Лиманщини від сепаратистських збройних 

формувань 03.06.2017 біля меморіальних дошок загиблим в АТОвійськовослужбовцям 

ЗСУ і мирним мешканцям Лиманської ОТГ відбувся мітинг з нагоди 3-ї річниці 
визволення міста Лиман від збройних формувань сепаратистів.В заході прийняли 

участь: заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 

Донецької обласної військово-цивільної адміністрації В. Ремський, народний депутат 

України, перший керівник райдержадміністрації міста Красний Лиман Костянтин 

Володимирович Матейченко; представник штабу АТО полковник О.Маланчук, родини 

загиблих Лиманців — учасників АТО: В.Бражника, Г. Запари, С. Карпа, учасники АТО 

— жителі Лиманської ОТГ, військовослужбовці військових з’єднань, які визволяли 

населенні пункти Лиманської ОТГ. (батальон “Артемівськ”, 25-а, 92-а, 95-а бригади), 

делегації трудових колективів, партійних та громадських організацій Лиманщини. 

Присутні представники підприємств закладів та організацій міста. 

Мітинг-вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ на перехресті с. Ямпіль 19. 06. 

2017 року в межах заходів по вшануванню пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які 
загинули під час визволення населених пунктів Лиманської ОТГ від збройних 

формувань сепаратистів, відбулися урочисті заходи.  

До Дня пам’яті і Скорботи:22.06.2017 р. о 8.30 год. на площі Гвардійській уПам’ятного 

знаку воїнам визволителям Краснолиманщини пройшло покладання квітів «Спогади 

страшних часів». Були присутні ветерани, представники закладів та організацій, 

жителі міста.   

До 21-ї річниці Конституції України:  

27.06.2017 р. у ЦКД ім. Горького відбулися урочистості з нагоди святкування Дня 

Конституції України. Святковий концерт зібрав представників міської влади, 

представників управлінь та відділів міської ради та її виконавчого комітету, а також 

мешканців міста.  

До 85-річчя заснування Донецької області,До Свята Івана Купала,Обласний семінар на 

базі ЦКД ім. Горького,До Року Японії в Україні,До Дня прийняття Декларації про 

державний суверенітет України,До Дня Прапора та Незалежності України,До Дня 

визволення Донбасу від нацистських загарбників,До дня міста: 
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 До дня партизанської слави,До Днів Мікрорайонів, сел та селищ в клубних установах 

міста і району пройшло 14 заходів,До Дня людей похилого віку,До Дня Захисника 

України,До визволення України від фашистських загарбників,До дня української 
писемності та мови, 

До Дня Гідності та Свободи:21.11.2017 р. о 10.00 год. відбувся мітинг та покладання 

квітів «Свідки – які свідчать своїм життям». 

До 25-ї річниці Збройних Сил України: 6.12.2017 р. о 14.00 год. в концертній залі ЦКД 

ім. Горького пройшов концерт. В залі присутні військовослужбовці, учасники АТО, 

представники Слов’янського об’єднаного комісаріату, учні ЗОШ, представники 

організацій, закладів, громадськість.  

До Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»:  

До Новорічних свят.  
  

 

 

 Різноманітність форм та змістовна діяльність мережі клубних закладів (картки 

інновацій та ефективних форм роботи): 

  

 

Благодійний концерт-акція «Тепло душі» (разом з Товариством Червоного 

Хреста) 

25.04.2017 р. о 15.00 год. захід пройшов в Центрі культури і дозвілля ім. 

Горького на підтримку земляків переселенців і нужденних місцевих жителів.  

Перед початком заходу в фойє були встановлені скарбнички для збору коштів; 

працювали волонтери для збору речей, які були у вживанні, постільну білизну, 

гігієнічні засоби, канцелярські вироби, продукти харчування.  

А також була організована виставка-розпродаж майстрині вишивки Діденко 

Л.Г., картини бісеронизання Лінник Л.Б., вироби зі стрічок (канзаши) Яковенко Олени, 

кукли-мотанки, поробки для побуту, «ловець снів» Чупрова Олена.  По закінченню 

було оголошено, що протягом цієї акції було зібрано коштів більше 3000 грн.  

Презентація Франції на Дні Європи у м. Покровськ. 

 Святкування розпочалося   святковою ходою.  

 Після святкової ходи розпочалась велика розважальна програма — концерт, в 

ході якого присутні слухали поздоровлення послів країн Євросоюзу.   

 Відкрили концерт привітні господарі свята — місто Покровськ. 

 Лиманській громаді сліпий жереб приніс присмак круасанів, багетів та 

старовинного вина. Лиманщина приїхала на свято передати найкращі традиції Франції.   
“Під небом Парижу” - таку назву мала наша програма з однойменної пісні Yves 

Montand - Sous le ciel de Paris. Євгенія Давиденко виконала пісню “Je t'aime” - Lara 

Fabian, Ірина Ковальова заспівала “Je veux” виконавця Zaz, а бальний танцювальний 

дует Вікторії Зінчук та Сергія Погребняка закружляв присутніх у чудових 

французьких мотивах. Тим часом на вулицях свої роботи представили умільці 
декоративно-прикладного мистецтва Тетяна Ширшова та Людмила Лінник. Сувенірну 

продукцію представили Олена Губа та Олена Яковенко. 

Танцювальний флешмоб «Все про вальс» 

У серпні 2017 року творчий колекти ЦКД ім Горького разом з міською газетою «Вести 

Лимана» на майдані у будівлі ЦКД провели танцювальний флешмоб. Керівники 

хореографічної  студії «Каприз» ЦКД ім Горького Катерина Резванова, та Анатолій 

Престинський студія бального танцю «Дует», Маргарита Голікола зразковий ХС 

«Забава» - ДНТ локомотивного депо  навчили присутніх (а це були мешканці міста) 
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основним рухам повільного васьсу. Присутніх на цьому заході 50 чоловік більшість з 
них -молодь.  

 

Свято бульбашок.  

29 серпня дитячі творчі колективи ХС «Каприз», вокальна студія «Соло плюс» разом з 
міською бібліотекою провели вперше Свято Бульбашок . Відкрили свято 

театралізованим  прологом, який підготувала бібліотека:  Кольорові бульбашки вели  

дійство з машиною, яка випускала бульбашки. Між діями Героїв проходили концертні 
номери . Була організована  торгівля для дітей. Кожен учасник свята  отримав мильні 
бульбашки. Все це проходило за підтримкою  ініціативної групи міської бібліотеки 

«Територія єднання » в рамках проекту з Міжнародної  організації з міграції  
«Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали  наслідків конфлікту на 

Донбасі» , за фінансовою підтримки уряду Японії  
Відкритий міський дитячо-юнацький літературно-мистецький огляд-конкурс 
«Тобі Лиманщино присвячується» 

5.09.2017 р. відбувся відкритий міський дитячо-юнацький літературно-

мистецький огляд-конкурс «Тобі, Лиманщино, присвячується» за участю 

загальноосвітніх шкіл, клубних установ  всіх рівнів підпорядкування, закладів 

позашкільної освіти міста та району, учбові заклади ПТУ, МУ. З номінації «вокал», 

«хореографія» - клубні установи; «художнє слово», «відео» - учбові заклади. Визнані 
переможці з номінацій «хореографія», «вокал» (ансамблі, малі форми, солісти. 

Дітям були вручені дипломи за місцями та подарунки всім учасникам огляду-

конкурсу. 

Козацькі звитяги до 525-річчя козацтва в Україні 
12.10.2017 в ЦКД ім. Горького Свято розпочалося з покладання квітів до 

меморіальних плит загиблих в АТО учасниками заходу та запрошеними. 

Змагались дві команди: «Чайка» ЗОШ №2, «Летючі леви» гімназія. Відкрили 

захід, як запрошені гості, рой Торського НВК «Торські козаки» на чолі з ройовим 

Дерев’янко Андрієм, які показали свій показовий виступ.   

Щорічний фестиваль народної творчості присвячений Міжнародному дню 

волонтера та Міжнародному дню людей з інвалідністю з запрошенням даних 

категорій Лиманської ОТГ та м. Світлодарськ.  

2.12.2017 р. о 10.00 год. в ЦКД ім. Горького пройшов фестиваль народної 
творчості «Пісня нас з’єднала-2017» присвячений Міжнародному Дню волонтера та 

Міжнародному Дню людей з інвалідністю. Гостями фестивалю біли група волонтерів в 

кількості 25 чол. з м. Світлодарська. 

Зі словами вітання до присутніх звернулась заступник міського голови 

Гамаюнова Ю.М. Потім нагородила волонтерів грамотами виконавчого комітету 

міської ради за вагомий вклад в волонтерський рух. На заході виступила директор 

Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сироватська І.Л., та голова 

Міжрайонної організації Товариства Червоного Хреста Зленко І.А. розповіли про 

волонтерський рух на Лиманщині.  
 
   

Сприяння та підтримка розвитку клубів за інтересами та аматорських об’єднань 

 

Поширилась робота закладів культури щодо задоволення культурних потреб 

населення в клубах за інтересами, аматорських об’єднаннях різних напрямків для 

дорослих:  

В 2016 році – працювало                                 в порівнянні з 2017 роком 
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- клубів та амат. об’єднань -  57                     - клубів та амат. об’єднань -   58 (+1) 

- в них учасників                 - 786                       - в них учасників             802 (+16)      

- для дітей                            -    38                    - для дітей                           34 (-4)   

- в них учасників                 -  531                   - в них учасників                 474 (-57) 

 

Клуби за інтересами, любительські о’єднання працюють у всіх  видах та напрямках.  

 

 Робота по розвитку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  
  

Майстрів декоративно-прикладного мистецтва 162 з них 15 дітей. 

В 9 клубних установах діють 12 формувань декоративно-прикладного та 

образотворчого-мистецтва з загальною кількість учасників – дітей – 121. Протягом 

року пройшла 62 виставка з кількістю відвідувачів 9273 чоловік з них для дітей 31 

кількістю відвідувачів 2535 дітей.  

 

Найбільше виставок в В ЦКД ім. Горького – 6 

ЦКД с. Ставки, МБК «Відродження» , МБК с. Ярова -5  

МБК «Зеленоклинський»,МБК с.Зарічне -4,  виставок протягом року; в клубі творчої 
інтелігенції «Чарівниця».  

 

        На святі Вишиванки, до 350-річчя міста Лиман, до Дня працівників культури і 
аматорів народного мистецтва були  організовані виставка декоративно-прикладного 

мистецтва всіх клубних закладів; на  презентації  Франції у м. Покровськ, до Дня 

Незалежності м. Краматорськ – ЦКД ім. Горького ,МБК «Зеленоклинський». 

Членами клубу творчої інтелігенції «Чарівниця» було оформлено  виставки до 

благодійного концерту-акції «Тепло душі» разом з Товариством Червоного Хреста.  

      

 

Туризм і курорти 

 

           Відділом культури і туризму Лиманського міської ради проводились заходи 

щодо  розвитку туристичної галузі. Метою заходів  є створення сприятливих  умов для  

розвитку туристичної галузі міста та району, вирішення сучасних  проблем туризму  та  

відновлення  інфраструктури.  

Пізнавальні та цікаві екскурсійні маршрути  проводяться для жителів та учнів 

міських та сільських шкіл: відвідують страусину ферму  смт Ямпіль, подорожують  

еколого-пізнавальними стежками «Лісове намисто» на базі Ямпільського  лісництва та 

«Лісова палітра» на базі Дробишивського лісництва. Любителі відпочинку на природі, 
здійснюють туристичні походи  до мальовничої місцевості Лиманщини  -   «Голубі 
озера». 

Плануються пізнавальні екскурсії в «Еко-парк Фельдмана»  м. Харьків, де 

відкривається дивовижний світ, різноманітних  своєю красою рослин та великий 

перелік  тварин. Також планується  проведення пізнавальних екскурсій, відвідування 

практичних  семінарів, а також  туристично-краєзнавчих заходів, щодо розвитку  

сільського туризму в нашому регіоні. 
  

 

Висновки 
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 У 2017 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.   Проводиться велика кількість заходів, як для мешканців громади, так і ВПО. 

Збережена бібліотечна система, що дозволяє мешканцям сіл регулярно відвідувати 

бібліотеки.   

Проведено капітальний ремонт фасаду МБК «Відродження» с.Дробишево, 

виготовлено 7 проектно-кошторисних документацій та отримано позитивні експертні 
звіти. Проводились поточні ремонти полів по закладах БНЗ с.Торське, МБК 

«Відродження» с.Дробишево, ЦКД ім..Горького, поточний ремонт санвузлів музичної 
школи,  придбано і вставлено  двері в музичній школі   та міській бібліотеці філії № 1,   

оновлювалась матеріально-технічна база по закладам. Придбано автотранспорт для 

клубних установ, придбано будівлю для Музичноїх школи м.Лиман. 

Першочерговими завданнями відділу культури і туризму Лиманської 
міської ради і надалі залишаються: 

- проведення капітальних та поточних ремонтів  в закладах культури; 

   - зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури; 

         - підтримка мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень 

національної культури та культури  Лиманської об’єднаної територіальної 
громади; 

         - продовження роботи по  забезпеченню закладів комп’ютерною та офісною 

технікою, підключення до мережі «Інтернет»; 

         - розширення переліку платних послуг, залучення коштів спонсорів, пошук 

недержавних джерел фінансування. 

  

 

Начальник відділу                                                                                    Н.В.Роменська 


